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چکیده
زمینه و هدف :حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی به علت وقوع حوادث متعدد و پیامدهاي حاصله ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است .این مطالعهه بها ههد تعیهین
حریم ایمن در حوادث حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی سمی به منظور بكارگیري در برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري انجام پذیرفت.
روش بررسی :در این مطالعه ،ابتدا مواد شیمیایی قابل حمل جادهاي مورد بررسی قرار گرفته سپس آمونیاک ،کلر -1،3 ،بوتادین ،بنزن و تولوئن جههت مطالعهات
بیشتر و مدلسازي انتشار مواد سمی انتخاب شدند .سپس شاخص مواجهه شیمیایی ( )CEIتعیین گردیده و رتبهبندي خطر انجام شد .در نهایت ،مدلسهازي نحهوه
انتشار مواد سمی مذکور با استفاده از نرمافزارهاي  ALOHAو  PHASTانجام گردید.
یافتهها :نتایج حاصله نشان داد که با استفاده از شاخص  ،CEIآمونیاک ،کلر و  -3،1بوتادین به ترتیب با شهاخص مواجههه  005 ،055و  250از اهمیهت ویهژهاي
برخوردار بوده و نیاز به بررسی بیشتري دارند .در بررسی نهایی که براساس غلظت  ERPG-3انجام گردید ،با استفاده از نرمافزار  ،ALOHAآمونیهاک بها 2555
متر و با استفاده از نرمافزار  ،PHASTکلر با  3550متر ،بیشترین فواصل خطر را دارا بودند.
نتیجهگیری :بررسی نتایج حاصله نشان داد که نرمافزارهاي مورد استفاده و شاخص  ،CEIقابلیت الزم در ارایه نتایج صهحیح در غلظهتههاي پهایین (ERPG-
 )1&2را ندارند .بعلت متفاوت بودن نتایج حاصل از نرمافزارهاي  ALOHAو  PHASTو شاخص  ،CEIپیشنهاد میشود باالترین فاصله خطر بدسهت آمهده
بر اساس  ERPG-3بدون توجه به نوع ماده و نوع نرمافزار مورد استفاده ،در برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژهها :حریم ایمنی ،حمل و نقل جادهاي ،شاخص مواجهه شیمیایی.CEI ،PHAST ،ALOHA ،

مقدمه
حملونقل جادهاي متداولترین شیوه حمهلونقهل در
کشههورهاي مختلهها جهههان اسههت .درسراسههر جهههان
خصوصاً در کشورهاي صنعتی حملونقل مواد خطرناک
یک روند افزایشی را نشان میدهد [ .]1براسهاس آمهار
منتشره توسط سازمان ملل ،درحدود نیمهی از بارههایی
که حمل میشهوند ،متعلهب بهه گهروه مهواد خطرنهاک
میباشند .فهراوردهههاي نفتهی کهه توسهط تانكرههاي
مخصوص مواد نفتی حمل میشوند ،سهم عمهدهاي از
بارهاي حملشده را تشكیل میدهند [.]2
برآوردهاي بعملآمده نشان میدهد که در نیمهه اول
قرن حاضر ساالنه بیش از  0بیلیون تن مواد خطرنهاک
درسراسر جهان جابجا شدهاند .این آمار در آمریكا رقمی

حدود  355میلیونتن درسال است [.]3
بررسیهاي بعملآمده نشان میدهد که روزانه حدود
 555555محموله مواد خطرناک در این کشهور جابجها
مههیشههود و از هههر  0کههامیون درحههال حرکههت در
بزرگراههاي آمریكا ،یک کامیون حاوي مواد خطرنهاک
است [.]0
در کشور ما نیز رایجترین و آسهانتهرین روش بهراي
جابجایی کاال حملونقل جهادهاي بهوده و بهیش از 55
درصد جابجایی کاال را به خود اختصاص میدههد [.]0
آمارهاي موجود نشهان مهیدههد کهه در داخهل کشهور
ساالنه بیش از  05میلیون تن مواد خطرناک از طریهب
حملونقل جادهاي جابجا میشوند [.]2
بر طبب گزارش سازمان بررسی انتقال کاالي آمریكا

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشیار ،گروه مهندسی محیطزیست ،دانشكده محیطزیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -2کارشناس ارشد ،گروه مهندسی محیطزیست ،دانشكده محیط زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
( -3نویسنده مسئول) دانشیار ،گروه ایمنیصنعتی ،دانشكده سالمت ،ایمنی و محیطزیست ( ،)HSEدانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران ،ایرانjabbarim@sbmu.ac.ir .
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استفاده از نرمافزارهای  PHAST ،ALOHAو شاخص  :CEIمطالعه موردی اتوبان تهران-
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Pipeline and Hazardous Material Safety Administration
Hazardous Material

نمهودار  -1تعهداد حهوادث مهواد خطرنهاک در آمریكها براسهاس آمهار
PHMSA

نمودار  -2میزان خسارات و صدمات مهالی حهوادث مهواد خطرنهاک در
آمریكا براساس آمار PHMSA

1.
2.

دو ماهنامه

به افراد و اموال در طهول مسهیر حمهلونقهل جهادهاي
مطرح باشند و پیامدهاي شدیدي از جمله مهر ومیهر،
صدمات ،تخلیه ،صدمه به اموال و تخریب محیطزیست
را به همراه داشته باشند [ ]15شایعتهرین نهوع حهوادث
جادهاي طبب بررسی هاي انجام شهده توسهط یانه و
همكاران ،انتشار این مواد به محیطزیست میباشد کهه
 50/0درصد حوادث را به خود اختصاص میدهد [.]11
همزمان با افزایش حملونقل مواد خطرناک ،نگرانهی
عمومی در ارتباو با حوادث حملونقل جادهاي به علت
عبور از مكانهاي پرجمعیهت و محصهور افهزایش یافتهه
است .نشتیهاي اتفاقی مواد سهمی و قابهل اشهتعال از
تانكرهاي جادهاي به عنهوان وقهایع آغهازگر ایهنگونهه
حوادث قلمداد میشوند [.]12
یكههی از روشهههاي مههوثر در راسههتاي پیشههگیري از
حوادث ،مطالعه پیامد و مدلسازي آنها بها اسهتفاده از
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در سههال  ،2555حمههلونقههل مههواد خطرنههاک از 15/5
بیلیون تن درسال  2552بهه  111بیلیهون تهن درسهال
 2555رسیده است که یک افزایش  52/5بیلیون تنی را
در طول  0سال نشان میدهد [.]9
با افزایش حملونقل مواد خطرنهاک ،آمهار حهوادث و
خسارات مالی نیز روزبهروز درحال افزایش میباشد کهه
در این زمینه میتوان به آمار ارایهشهده توسهط بخهش
حملونقل اداره ایمنی مهواد خطرنهاک و خطهوو لولهه
ایاالت متحده آمریكا ) (1PHMSAاشاره نمود که بهه
وضوح روند افزایشی خود را نشان میدههد .بهه عنهوان
نمونه ،آمار حوادث حملونقل از  0502حادثهه درسهال
 ،1550به  10111حادثه درسال  2510افهزایش یافتهه
است (نمودار  )1و آمار خسارات مالی نیز از  5320دالر
درسال  1550به  113153دالر درسال  2511و 91202
دالر درسال ( 2510نمودار  )2افزایش را نشان میدههد
[.]5
در ایران نیز بر اساس آمار و ارقام مندرج در سهالنامه
آماري سازمان راهداري و حملونقهل جهادهاي ،میهزان
کاالي حملشده توسهط شهیوه حملونقهل جهادهاي از
 1/199میلیون تن درسال  1350به  9/035میلیون تن
درسال  1350رسیده است که یک افزایش  0/3میلیون
تنی را در طول  15سال نشان میدهد [.]5
بررسی آمار حوادث در داخل کشور نیز نشان میدهد
کههه درسههال  135 ،1351حادثههه جههادهاي بهههوسههیله
خودروهاي حامل فرآوردههاي سوختی رخ داده و حدود
 2میلیون لیتر انواع فرآوردهها بهدلیل تصهادفات نفهت-
کشها هدر رفته است و  152نفر بر اثهر ایهن حهوادث
فوت کرده و یا مصدوم شدند [.]5
حههوادث حمههلونقههل جههادهاي مههواد خطرنههاک
( ،2)HAZMATاز جمله مهمترین خطرات جادهاي به
شمار میآیند .گازها و مواد شیمیایی خطرناک اغلب به
دلیل ذخیرهسازي در مخازن تحتفشار و بها توجهه بهه
شرایط خاصشان ،میتوانند به عنوان بزرگتهرین خطهر

35

35

فریده عتابی و همكاران

نرمافزارها میباشد .امروزه مدلهاي مختلفی به منظور
مدلسازي انتشار گازهاي سمی وجود دارند .به منظهور
تسهیل اسهتفاده از مهدلههاي مهذکور ،نهرمافزارههاي
مختلفی مانند 0ALOHA،3PHASTو  ...تهیهه شهده
است .با استفاده از نرمافزارهاي معتبر ،میتوان محدوده
متاثر از نشت مواد سمی و خطرناک را مشخص کرده و
در ضههمن م هیتههوان بهها تعیههین حههریم ایمههن ( Safe
 ،)Distanceاقههدامات الزم بههراي مقابلههه بهها شههرایط
اضطراري را فراهم نمود .یكی دیگر از روشهاي ساده
و سریع براي رتبهبنهدي خطهر و تعیهین فاصهله خطهر
( ،)Hazard Distanceاسههتفاده از شههاخص مواجهههه
شیمیایی ( ،0)CEIمیباشد.
بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشهور نشهان
میدهد که به منظور مدلسازي انتشار مواد خطرنهاک،
مطالعات متعددي با استفاده از نرمافزارههاي PHAST
یهها  ALOHAبههراي بررسههی حههوادث در واحههدهاي
فرایندي [ ،]13خطوو لولهه [ ،]10حملونقهل دریهایی
[ ]10و حملونقل جادهاي [ 15و  ]19انجام شده است.
در داخل کشور نیز ،تعیین حهریم ایمهن بهراي بررسهی
حوادث خطوو لولهه [ 15و  ]15و واحهدهاي فراینهدي
[ 15و  ]25انجام شهده اسهت .تعیهین حهریم خطهر بها
استفاده از شاخص  CEIنیز در بعضی از مطالعات انجام
شده است [ .]21برخی از محققین نیز بهه مهدلسهازي
حوادث مربوو به یک ماده توسط نرمافزارهاي مختلا
پرداختهاند [.]22
بررسی تحقیقات مذکور نشان میدهد کهه مطالعهات
بسیاري در خصوص مدلسازي پیامد حوادث در خطوو
لوله و واحدهاي فرایندي انجام شده است ،در حالی که
مدلسازي پیامد حوادث تانكرهاي حملونقل جهادهاي
با نرمافزارهاي فوقالذکر و شاخص مواجههه شهیمیایی
کمتر دیده میشود .از طر دیگر ،اغلب مطالعات انجام
یافته در واحدهاي فرایندي نیز بر روي یک یا دو مهاده
شیمیایی متمرکز شدهاند .علیهذا ،در مقالهه حاضهر کهه
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یک تحقیب کاربردي می باشهد ،در نظهر اسهت ضهمن
بررسی تانكرهاي حامل مواد خطرناک ،مشهخص شهود
که مواد شیمیایی سمی متداول در حملونقهل جهادهاي
کشور چه موادي هستند و حریم ایمنی آنها با استفاده از
نههرمافزارهههاي  PHAST ،ALOHAو شههاخص CEI
چقدر می باشد .از طر دیگر نتایج بدست آمده توسهط
نرمافزارها و شاخص فوق چه رابطهاي با یكدیگر دارنهد
تا در نهایت ،براساس آنها ،انجام برنامهریزيههاي الزم
به منظور مقابله بها شهرایط اضهطراري بهراي جمعیهت
ساکن در اطرا جادهها جهت کاهش خطرات احتمالی
امكانپذیر گردد.
روش بررسی
در این تحقیب کهه در ناوگهان حمهلونقهل جهادهاي
کشور انجام شد ،پس از بررسی مواد شهیمیایی متهداول
در حملونقهل جهادهاي مهواد خطرنهاک ،از بهین مهواد
مذکور ،کلر ،آمونیاک ،بنزن ،تولوئن و  -3،1بوتادین بهه
دلیل سمیت بهاال ،انتخهاب شهده و سهناریوي شهكافت
کامل تانكر (بدترین وضعیت) ،مورد مطالعه قرار گرفت.
سپس رتبهبندي خطر بها اسهتفاده از شهاخص مواجههه
شیمیایی ) (CEIانجام شد و نهایتاً مهدلسهازي نحهوه
انتشار مواد مورد بررسهی بها اسهتفاده از نهرمافزارههاي
 ALOHAو  PHASTانجام گردیهده و حهریم ایمهن
براي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري تعیین شد.
این تحقیب در ناوگان حملونقل زمینی کشور انجهام
شد ،شرکتهاي حملونقهل مهواد شهیمیایی خطرنهاک
موجود در ناوگان جادهاي کشور ،مواد مذکور را براساس
استاندارد  9ADRو با استفاده از سیلندرها و تانكرههاي
حملونقل جادهاي ویژهاي در  9گهروه بهه شهرح ذیهل
جابجا میکنند:
 .1تانكرهاي گاز (تانكرهاي تحتفشار) :براي حمهل
مایعات تحتفشهار (گهاز) شهامل گهاز  ،LPGبوتههان،
پروپهان ،پهروپیلن -3،1 ،بوتادین و ...مورد استفاده قرار
میگیرند .معمولترین نوع این مخهازن داراي ظرفیهت
3

. Process Hazard Analysis Software Tool
. Area Location of Hazardous Atmospheres
5 . Chemical Exposure Index
4

دو ماهنامه
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6.

ADR: European Agreement for Carriage Dangerous
Goods and Substance by Road
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دو ماهنامه

بودن درجهه سهمیت ( )NH=4و مهر ومیهر ناشهی از
استنشاق احتمالی آن ،معموالً توسط سیلندر جابجا شده
و بندرت توسط تانكر حمل میگردد .سیلندرهاي حامل
کلر داراي ظرفیتههاي  95 ،00و  555کیلهوگرمی یها
یک تنی میباشند .در این تحقیب ،سهیلندرهاي  1تنهی
گاز کلهر کهه بیشهترین نهوع حمهل جهادهاي را شهامل
میشوند انتخاب شده و جهت مدلسهازي پیامهد مهورد
استفاده قرار گرفتند.
سناریوهای مورد بررسی در حوادث حمل و
نق جادهای :بررسی منابع موجود نشان میدهد کهه
حالتهاي شكسهت 5مختلفهی در حهوادث حمهلونقهل
جههادهاي مههواد خطرنههاک وجههود دارد .برخههی از منههابع،
سههناریوهایی بهها ابعههاد نشههتی ،05mm ،30mm ،15mm
 155mmو شكافت کامل را به عنوان سناریوهاي نشتی
تعیین نمودهاند [ .]23برخهی از منهابع ،سهناریوها را بهه
سناریوي نشتی کوچک و نشهتی بهزر تقسهیمبنهدي
نموده و انتشارهایی با حجهم  1-1555گهالن را تحهت
عنوان نشتیهاي کوچک و انتشارهاي بیشهتر از 1555
گالن را تحت عنوان نشتیهاي بزر در نظر گرفتهاند.
براساس آمار حوادث جادهاي ،حدود  90درصد حهوادث
مربوو به نشتیههاي بهزر و  30درصهد مربهوو بهه
نشتیهاي کوچک میباشد [.]20
از آنجا که محدوده خطر سناریوهاي حوادث با نشتی
بزر  ،سهناریوهاي بها نشهتی کوچهک را نیهز پوشهش
میدهند ،لذا در تحقیب حاضر ،حوادث با نشهتی بهزر
یا شكافت کامل مخزن ،به عنوان سناریوي اندازه نشتی
جهت مدلسازي انتشهار مهواد سهمی انتخهاب گردیهد.
غلظت های راهنمای برنامه ریلیی مقابلله بلا
شللرایط اضللاراری ( :5)ERPGمیههزان تلفههات و
عوارض ناشی از انتشار مواد شیمیایی بهه غلظهت مهاده
سمی و زمان تماس با آن بستگی دارد .جههت ارزیهابی
اثرات سهمیت مهواد شهیمیایی ،معیارهها و پارامترههاي
گوناگونی وجود دارد .یكی از معیارهاي مورد استفاده در
این خصوص ERPG ،می باشد .مقادیر ذکهر شهده در
. Failure
. Emergency Response Planning Guideline
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 5555گالن میباشند .از بین مواد موجود در این گهروه،
 -3،1بوتادین به علت باال بودن خطهر سهمیت ،جههت
مدلسازي پیامد مورد استفاده قرار گرفت.
 .2تانكرهاي ویژه حمل گاز آمونیهاک :بها توجهه بهه
حساسیت و خطرات زیاد ناشی از حمل گهاز آمونیهاک،
رعایت نكهات ایمنهی در سهطح بهاال بهراي ایهن مهاده
شیمیایی از اهمیت خاصی برخوردار میباشهد .مخهازن
حامل این دسهته از مهواد ،داراي ظرفیهت  32555لیتهر
بوده و در تحقیب حاضر ،بهدلیهل تهردد زیهاد در سهطح
جادههاي کشور ،مورد بررسی و آنالیز پیامد قرار گرفتند.
 .3تانكرهاي چهار مواد :به منظور حمل محصهوالت
مایع پتروشیمی ،نفت و گاز مورد استفاده قرار میگیرند.
عمده محموالتی که توسط این گروه از تجهیزات حمل
میشوند عبارتند از :نفهت ،نفهتگهاز ،بنههزن ،تولهوئن،
بنزین ،هگزانول ،استایرین منهومر ،وینیهلاسهتات و. ...
ظرفیههت ایههن تانكرههها اغلههب  12555 ،5555 ،9555و
 32555لیتر بوده و با توجه به اینکه در ایهن مطالعهه،
سمیت مواد مدنظر میباشد لذا بنهزن و تولهوئن کهه از
سمیت بیشتري نسبت به سایر مواد موجود در این گروه
برخوردار هستند ،انتخاب شده و مدلسازي پیامد توسط
نرمافزارهاي  PHASTو  ALOHAو شاخص مواجهه
شیمیایی ( )CEIبهراي ایهن دو مهاده شهیمیایی انجهام
گرفت.
 .0تانكرهاي سود و اسید :ایهن گهروه از تانكرهها بهه
دلیل خواص ویژه ،به منظور حمل انهواع اسهید و سهود
مایع مورد استفاده قرار میگیرند .در تحقیب حاضر ،مواد
شیمیایی موجود در این گروه به علت پایین بودن میزان
هوابردشان مورد بررسی قرار نگرفتند.
 .0تانكرهاي استیل :حساسیت ،اهمیهت و مانهدگاري
خواص بعضی از محموالت در مسیر حمهل ،از اهمیهت
ویژهاي برخهوردار اسهت .بهه منظهور حمهل منهواتیلن-
گالیكول و دياتیلنگالیكول ،این نوع تانكرها مههورد
اسهتفاده قرار میگیرد .ترکیبات شیمیایی موجود در این
گهروه بههه علهت دارا بههودن درجههه خطهر بسهیار پههایین
( )NH7=1در این تحقیب مورد بررسی قرار نگرفتند.
 .9سیلندرهاي حمل گاز کلر :گاز کلر بهه علهت بهاال
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جدول  -1مقادیر  ERPGمواد شیمیایی مورد مطالعه
ماده شیمیایی
کلر
بنزن
آمونیاک
تولوئن
 -3،1بوتادین

ERPG – 1
))ppm
1
05
20
05
15

ERPG – 2
))ppm
3
105
105
355
255

ERPG -3
))ppm
25
1555
505
1555
0555

راهنمههاي برنامهههریههزي مقابلههه بهها شههرایط اضههطراري
) ،(ERPG-1,2,3توسههط انجمههن بهداشههت صههنعتی
آمریكا) ،5(AIHAتعیین شهده اسهت .مقهادیر ERPG
مواد شیمیایی مورد مطالعه در جدول  1ارایه شده است
[.]20
شاخص مواجهله شلیمیایی ( :)CEIشهاخص
مواجهه شیمیایی یكی از شاخصهاي معتبر بهه منظهور
رتبهبندي خطرات مواد شیمیایی میباشد کهه در سهال
 1550مههیالدي توسههط انسههتیتوي مهندسههین شههیمی
آمریكا  15AIChEمنتشر گردیده است .بهراي محاسهبه
میزان مواجهه افراد با مواد شهیمیایی و تعیهین فواصهل
خطر از این شاخص استفاده شد .بدین منظهور پهس از
تعیین مشخصات مخازن و مهواد شهیمیایی درون آنهها
(نقطهجوش ،فشاربخار ،دما و فشار عملیاتی ،حجم ماده
درون تههانكر و ابعههاد مخههازن) و مقههادیر ،ERPG-1
 ERPG-2و  ،ERPG-3میزان انتشار هوابرد محاسهبه
گردید.
انتشار مواد سمی بهه صهورت بخهار یها مهایع اتفهاق
میافتد و آالیندههاي زیسهتمحیطی روي ههوا ،آب و
خاک تاثیر میگذارند .تخمین میزان مایعاتی که پس از
انتشار بهه صهورت ههوابرد درمهیآینهد بسهیار پیدیهده
میباشد .رفتار مایعات خروجی پس از انتشهار از محهل
نشتی یا شكافت مخازن را مهیتهوان بهه اشهكال زیهر
متصور شد [:]29
 مایعههات خروجههی بههر روي زمههین پخههش شههده وتشكیل استخر میدهند (شكل  -1الا).
. American Industrial Hygiene Association
American Institute of Chemical Engineering

الا) تشكیل استخر

ب) تشكیل استخر و ابربخار

ج) تشكیل ابربخار

9
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د) انتشار مایعات تبخیر شده و ابربخار
شكل  -1رفتار مایعات خروجی از محل نشتی شكافت مخازن
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 بخشی از مایعات خروجهی بهه صهورت اسهتخر درآمده و بخشی از آن تشكیل ابربخار میدهند (شكل -1
ب).
 همزمان با نشتی یا شكافت ،مایعهات خروجهی بههطور سریع و ناگهانی در هوا منتشهر شهده طهوري کهه
مایعات موجود در آن به صورت قطرات کوچک همهراه
بخار حمل میشوند (شكل  -1ج).
 بعههد از تشههكیل اسههتخر ،مایعههات شههروع بهههتبخیرشدن از سطح استخر میکنند و پس از تبخیهر،
با مایعاتی که به طور مستقیم از مخزن وارد هوا شده
بودند ترکیب شده و به طر پاییندست جریهان بهاد

بررسی حریم ایمنی  0ماده سمی متداول در حوادث حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی...

𝑊𝑀
√ 𝑎𝑃 𝐴𝑄 = 4.751 × 10−6 𝐷2
𝑇 + 273

که در آن  ،AQمیهزان ههوابرد )(kg/s؛  ،Paفشهار
مطلهب )(kPa؛  ،MWوزن ملكهولی مهاده )(gr؛ ،T
درجه حهرارت ) (˚Cو  ،Dقطهر سهوراخ محهل نشهتی
) (mmمیباشد .میزان هوابرد انتشار مایعهات نیهز بهه
علت احتمال تشكیل دوفاز ،از مجموع میهزان ههوابرد
حاصل از پاشش و میزان هوابرد تبخیر شده از سهطح
استخر تشهكیل شهده در اثهر انتشهار مایعهات ،تعیهین
گردید .بدینترتیب که در ابتهدا دبهی انتشهار مایعهات
محاسبه شد ،سپس کل مایعهات منتشهر شهده تعیهین
گردیده و مقدار پاشیده شده مطابب معادله  2محاسهبه
گردید.
𝑝𝐶
) 𝑏𝑇 𝐹𝑉 = (𝑇𝑠 −
( )2
𝑣𝐻
که در آن  ،Tbنقطهجوش طبیعهی مهایع )(˚C؛ ،Ts
درجه حرارت عملیاتی مایع )(˚C؛  ،Hvگرمهاي نههان
تبخیر مایع ) (J/kgو  ،Cpظرفیت گرمهایی ویهژه در
فشار ثابت مایع ) (J/ kg / ˚Cمی باشد.
میزان هوابرد حاصل از پاشش) (AQfبرابهر خواههد
بود با:
)𝐿() 𝑉𝐹(𝐴𝑄𝑓 = 5
( )3
که در آن  ،Lمیزان انتشار مایع ) (kg/sمهی باشهد.
پس از تعیین میزان هوابرد حاصهل از پاشهش ،انهدازه
استخر تشهكیل شهده بها اسهتفاده از معادلهه  0تعیهین
گردید.
) 𝑉𝐹𝑊𝑝 = 𝑊𝑇 (1 − 5
( )0
𝑝𝑊

𝜌 𝐴𝑝 = 100

1

کهه در آن  ،Wpجههرم کلههی مایعههات وارد شههده بههه
دو ماهنامه

استخر )(kg؛  ،WTکل مایع منتشهر شهده )(kg؛ ،Ap
مساحت استخر ) (m2و  ،1دانسهیته مهایع در درجهه
حرارت عملیاتی ) (kg/m3میباشد.
پس از تعیین اندازه استخر ،میزان هوابرد تبخیر شده
از سطح استخر براساس معادله  0محاسبه شد:
𝑉𝑃)𝑊𝑀(
𝐴𝑄𝑝 = 9 × 10−4 (𝐴0.95
( )0
𝑝 ) 𝑇+273
که در آن  ،Pvفشار بخهار مهایع در درجهه حهرارت
استخر )(kPa؛  ،Tدرجه حرارت استخر ) (˚Cو ،AQp
میزان هوابرد تبخیر شده از سطح استخر ) (kg/sمهی
باشد.
سپس کل میزان هوابرد از معادله  9محاسبه شد:
𝑝𝑄𝐴 𝐴𝑄 = 𝐴𝑄𝑓 +
( )9
که در آن  ،AQکل میزان هوابرد ) (kg/sو ،AQf
میزان هوابرد حاصل از پاشش ) (kg/sمی باشد.
در نهایت ،شاخص مواجهه شیمیایی و فاصله خطهر
از محل حادثه با استفاده از معهادالت  5و  5محاسهبه
گردید:
() 5
( )5

𝑄𝐴

𝐶𝐸𝐼 = 655.1√𝐸𝑅𝑃𝐺−2
𝑄𝐴

𝐺𝑃𝑅𝐸√𝐻𝐷 = 6551

کهههه در آن  ،ERPGsمقهههدار غلظهههت راهنمهههاي
برنامهریزي مقابله با شهرایط اضهطراري )(mg/m3
میباشد.
بر اساس شاخص مواجهه شیمیایی ،مهواد شهیمیایی
داراي  CEIبههاالتر از  255بههه بررسههی بیشههتري نیههاز
دارند؛ بنابراین در تحقیب حاضهر بهه منظهور اطمینهان
بیشتر ،مواد شیمیایی داراي  CEIباالتر از  ،255جهت
ارزیابیهاي بیشتر انتخاب شدند.
مدلسازی نحلوه انتشلار ملواد سلمی بلا
اسلللتهاده از نلللر افیارهلللای  ALOHAو
 :PHASTمدلسازي انتشار مواد سهمی در وضهعیت
پایداري  Fو با استفاده از مدل گاز سنگین انجام شهد.
چهار عامل مورد نیاز براي مهدلسهازي در ایهن روش
شامل موقعیت جغرافیایی منطقه ،دادههاي اتمسهفري،
اطالعات مهاده شهیمیایی و مشخصهات منبهع انتشهار
دوره  ،14شماره  ،4مهر و آبان 1316
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منتشر میشوند (شكل -1د).
در تحقیب حاضر بهراي محاسهبه شهاخص مواجههه
شیمیایی ،مراحل زیر به ترتیب انجام شد:
میزان هوابرد انتشار گازهها بها اسهتفاده از معادلهه 1
تعیین گردید [:]29
( )1

01

02
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یافتهها
در این بخش ،نتایج بررسی حوادث احتمالی حمل و
نقل جادهاي مواد خطرناک و رتبهبندي آنها با استفاده
از شاخص  CEIو مدلسازي نحوه انتشار این مواد بها
استفاده از نرمافزارهاي  ALOHAو  PHASTارایهه
خواهد شد.
نتایج حاص از محاسبه شاخص مواجهله
شیمیایی و تعیین فاصله خار :محاسبه شاخص
 CEIنشههان داد کههه از بههین  0مههاده شههیمیایی مههورد
مطالعه ،آمونیاک ،کلهر و  -3،1بوتهادین CEI ،بهاالي
 255داشتند .نتایج حاصله در نمودار  3ارایه شده است:
محاسبات انجام شده و بررسی نتایج ارایه شده نشهان
میدهد که تانكر حاوي آمونیاک با دارا بودن شهاخص
مواجهه  ،055باالترین میزان مواجهه را دارا میباشهد.
پس از آمونیاک ،سیلندر گاز کلر با میزان مواجهه 005
و تانكر حاوي  -3،1بوتادین با میزان مواجهه  250در
ردههاي بعدي قرار داشته و به بررسهی بیشهتري نیهاز
دارند.
فاصله خطهر سهمیت مهواد مهورد مطالعهه از محهل
شههكافت تانكرهههاي حامههل مههواد سههمی بههر اسههاس
معیارهههههاي  ERPG-2 ،ERPG-1و  ERPG-3در
جدول  2ارایه شده است.
تعیین فاصله خطر براساس  ،ERPG-3نشان داد که
آمونیاک بها داشهتن فاصهله خطهر  2952متهر ،داراي
باالترین فاصله خطر میباشد .فاصهله خطهر براسهاس
 ERPG-1و  ERPG-2با توجه به محاسبات به عمل
آمده براي آمونیاک بهه ترتیهب  15555و  0550متهر
میباشد.
بررسهههههی معیارههههههاي  ERPG-2 ،ERPG-1و
 ERPG-3نشان میدهد که تعیهین فاصهله خطهر بها
اسههتفاده از معیههار  ،ERPG-1بههراسههاس عههدم ایجههاد
مزاحمت یا احساس بوي ناخوشایند تعیین میگردد .در
معیار  ،ERPG-2تعیین فاصله خطهر بهراسهاس عهدم
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میباشند:
الف) موقعیت جغرافیایی مناقه :منطقه مهورد
مطالعه در این تحقیب اتوبان کرج میباشد که در طول
جغرافیههایی ' 05°،05شههرقی و عههرض جغرافیههایی
' 30°،05شمالی و ارتفاع  1395متري از سهطح دریها
قرار دارد.
ب) دادههای اتمسهری :دادهههاي هواشناسهی
کرج از سال  1550-2510میالدي مورد مطالعه قهرار
گرفت .براساس دادههاي مذکور ،دماي متوسط هوا در
این منطقه 10/91 ،درجهسانتیگراد ،رطوبتنسهبی 05
درصد ،سرعت متوسط باد  0/5مایل بر سهاعت (2/10
متر بر ثانیه) و جههت بهاد غالهب  310درجهه ()NW
میباشد .در تحقیب حاضر به منظهور بررسهی بهدترین
شرایط آبوهوایی از نظهر انتشهار مهواد سهمی جههت
برنامهریزي مقابله با شهرایط اضهطراري مهدلسهازي
پیامد براساس وضعیت پایداري ( Fکامالً پایدار) انجام
شد.
ج) اطالعات ماده شیمیایی :در این تحقیب ،به
منظور بررسی چگونگی انتشار مواد سمی و مدلسازي
آنها ،اطالعات مواد شهیمیایی مهورد بررسهی از قبیهل
آمونیاک ،بنزن -3،1 ،بوتادین ،تولهوئن و کلهر ،شهامل
غلظتهاي  ،ERPGنقطهجهوش ،فشهاربخهار ،دمها و
فشار عملیاتی و حجم ماده درون تانكر در بخشههاي
مربوطه وارد گردید.
د) مشخصات منبع انتشلار :مشخصهات منبهع
انتشار از قبیل حجم تانكرهاي حامل مواد شهیمیایی و
طول و قطر آنها با توجه به سناریوي تعریا شده کهه
در تحقیب حاضر ،شكافت کامل مخزن میباشد تعیین
شههد و نحههوه انتشههار آنههها (آن هی -دائههم) و همدنههین
مشخصات محل مورد بررسی از قبیل فاصله از محهل
نشتی ،غلظت ماده در فواصل تعیین شده و همدنهین
معیار ارزیابی ازقبیهل  IDLH ،ERPGو  STELوارد
گردید.
پهس از ورود اطالعهات مربوطههه بهه نهرمافزارهههاي
 ALOHAو  PHASTو نیز محاسبه شاخص ،CEI
مقایسه نتایج انجام گردیده و فواصهل خطهر احتمهالی

تعیین شد و نهایتاً پیشنهادهاي الزم بهراي مقابلهه بها
شرایط اضطراري ارایه گردید.

بررسی حریم ایمنی  0ماده سمی متداول در حوادث حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی...
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نمودار  -3مقادیر شهاخص  CEIبهراي مهواد سهمی مهورد مطالعهه در
ناوگان حملونقل جادهاي مواد خطرناک
جدول  -2فاصله خطر سمیت از محل شكافت تانكرههاي حامهل مهواد
شیمیایی خطرنهاک موجهود در ناوگهان حمهلونقهل جهادهاي براسهاس
شاخص CEI
ردیا

مواد
شیمیایی

1
2
3
0
0

آمونیاک
کلر
 -3،1بوتادین
بنزن
تولوئن

فاصله خطر (متر)
HD1
)(ERPG-1

HD2
)(ERPG-2

HD3
)(ERPG-3

15555
5050
15555
1152
900

0550
0059
2502
955
295

2952
2121
095
295
109

ایجاد آسیب جدي یا غیر قابل جبران یا عدم توانهایی
انجام اقدامات ایمنی میباشد .در حهالی کهه در معیهار
 ،ERPG-3تعیین فاصله خطر براسهاس عهدم ایجهاد
اثرات تهدیدکننده زندگی میباشد که در خارج از ایهن
محدوده نباید چنین اثراتی دیده شود .از آنجها کهه در
محل بروز حوادث حملونقهل جهادهاي ،امكهان بهروز
خطرات تهدیدکننده زندگی خصوصاً در لحظات اولیهه
مواجهه وجود دارد ،لیكن به منظور جلهوگیري از بهروز
خطرات احتمهالی ،در تحقیهب حاضهر ERPG-3 ،بهه
عنوان معیهار اصهلی در ارزیابیهها و مقایسهه فواصهل
خطر ،مدنظر قرار گرفت.
نتایج حاص از اجرای نر افلیار ALOHA
برای مدلسازی نحوه انتشلار ملواد سلمی:
نتایج حاصهل از اجهراي نهرمافهزار  ،ALOHAبهراي
تعیین فاصله خطر سمیت از محل حادثه ،با توجهه بهه
غلظتهاي راهنماي برنامههریهزي مقابلهه بها شهرایط
اضطراري براي  0ماده مورد مطالعه ،در نمودار  0ارایه
دو ماهنامه

ERPG-2

ERPG-3

خطرغلظت
)ppmحامهل
ERPGتهانكر
هاي بهراي
سهمیت

گهاز کلهر در شهرایط
شكل  -3فاصله
اتمسفري کالس پایداري  Fدر سطوح مختلا  ERPGتوسط نرمافزار
 -PHASTپیشبینی فاصله خطر مواد سمی مختلا در حوادث حمهلو
نمودار 0
نقل جادهاي مهواد خطرنهاک براسهاس غلظهتههاي  ERPGتوسهط
نرمافزار ALOHA

شده است.
همانطور که مشاهده مهیشهود ،براسهاس نهرمافهزار
 ،ALOHAاز بین مواد مورد مطالعه ،آمونیهاک داراي
باالترین فاصله خطر سمیت میباشد .از طرفی دیگهر،
فواصل خطر مواد شیمیایی مورد مطالعه در غلظتهاي
پایین ) ،(ERPG-1&2از پراکندگی بیشهتري نسهبت
به یكدیگر برخوردار بوده در حالی که در غلظهتههاي
باال ) ،(ERPG-3فواصهل خطهر بهه ههم نزدیهکتهر
میباشند.
نتایج حاصل از اجراي نهرمافهزار  ،ALOHAبهراي
تانكر حامل آمونیاک و میزان انتشار آن در غلظتهاي
 ERPG-2 ،ERPG-1و  ،ERPG-3در کههههههالس
پایداري  Fدر شكل  2نشان داده شده است.
نتایج ارایه شده در شكل  2نشان میدهد که ناحیهه

شكل  -2فاصله خطر سهمیت در شهرایط اتمسهفري کهالس پایهداري F
براي تانكر حامل آمونیاک در سطوح مختلا  ERPGتوسهط نهرمافهزار
ALOHA
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آمونیاک
بنزن
بوتادین
تولوئن
کلر

03

00
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نمودار  -0پیشبینی فاصله خطر حادثه شكافت کامل تانكرههاي حامهل
مواد سمی براساس غلظتهاي  ERPGتوسط نرمافزار PHAST

دو ماهنامه
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شكل  -3فاصله خطر سمیت براي تانكر حامل گاز کلر در شرایط
اتمسفري کالس پایداري  Fدر سطوح مختلا  ERPGتوسط نرمافزار
PHAST
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تهدید قرمز ،فاصله خطهر سهمیت آمونیهاک در سهطح
 505( ERPG-3پیپیام) تا فاصهله  2555متهري در
جهت پاییندست جریان بهاد ،ناحیهه تهدیهد نهارنجی،
فاصههله خطههر سههمیت آمونیههاک در سههطح ERPG-2
( 105پههیپههیام) تهها فاصههله  0155متههري در جهههت
پاییندست جریان باد و ناحیه تهدید زرد ،فاصله خطهر
سمیت آمونیاک در سطح  20( ERPG-1پیپیام) تها
فاصله حداقل  15555متهري در جههت پهاییندسهت
جریههان بههاد در شههرایط اتمسههفري پایههدار کههالس ،F
گسترش مییابد.
نتایج حاص از اجراینلر افلیار PHAST
برای مدلسازی نحوه انتشلار ملواد سلمی:
نتایج حاصل از اجراي نرمافزار  ،PHASTبراي تعیین
فاصله خطر سمیت مهواد مهذکور از محهل حادثهه ،در
غلظتههاي  ERPG-1,2,3در نمهودار  0ارایهه شهده
است.
بررسی نتایج ارایه شده در این نمودار نشان میدهد
که بر اساس معیارهاي  ERPG-3و  ،ERPG-2کلهر
داراي باالترین و تولوئن داراي پایینترین فاصله خطر
سمیت بین کلیه مواد مورد بررسی میباشد.
نتایج مدلسازي انتشار سمیت سهیلندر حامهل گهاز
کلر ،با استفاده از نرمافزار  ،PHASTدر شكل  3ارایه
شده است.
نتایج ارایه شده در این شكل نشان میدههد کهه در

کالس پایداري  ،Fفاصله خطهر سهمیت گهاز کلهر در
سطح ( ERPG-3غلظت  25پیپیام) ،برابر بها 3550
متر ،در سطح ( ERPG-2غلظت  3پیپیام) ،برابر بها
 15553متهههر و در سهههطح ( ERPG-1غلظهههت 1
پیپیام) ،برابر با  25525متر میباشد.
مقایسه نتایج بدست آمده با شاخص CEI
و نر افیارهای  ALOHAو  :PHASTبررسهی
فواصل خطر تعیین شده براي مواد مورد بررسی توسط
شاخص  CEIو نرمافزارهاي  ALOHAو ،PHAST
اختالفات گستردهاي را نشان میدهد .نتایج مقایسهاي
فواصههل خطههر تعیههین شههده توسههط شههاخص  CEIو
نرمافزارهاي مذکور براي تک تک مواد مورد بررسی از
محل حادثه ،بها توجهه بهه غلظهتههاي  ،ERPGدر
نمودارهاي  9تا  15ارایه شده است.
نمودار  9نشان میدهد که در غلظت باال (براسهاس
 ،)ERPG-3نههرمافزارهههاي  ALOHAو  PHASTو
نیز شاخص  ،CEIبراي آمونیاک نتایج نسبتاً نزدیكهی
ارایه نمودهاند درحالیكه در غلظت پایین )،(ERPG-1
فواصل خطر حاصله ،از پراکندگی زیادي نسبت به هم
برخوردارند؛ به عبارت دیگر ،نرمافزارها قابلیت الزم در
ارایه نتایج صحیح در غلظتهاي کم براي آمونیاک را
ندارنههد .از طرفههی ،براسههاس  ،ERPG-3نههرمافههزار
 ALOHAباالترین فاصله خطهر را بهراي آمونیهاک،
نسبت به  PHASTو  CEIنشان میدهد.

بررسی حریم ایمنی  0ماده سمی متداول در حوادث حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی...

نمودار  -5فاصله خطر حادثه شكافت کامل تانكر حامل بنزن براساس
غلظتهاي راهنماي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري

پراکندگی زیادي نسبت به هم برخوردارنهد .از طرفهی،
براساس  ،ERPG-3نرم افهزار  ،ALOHAبهاالترین
فاصههله خطههر را بههراي بنههزن ،نسههبت بههه نههرمافههزار
 PHASTو شاخص  CEIنشان میدهد.
نتایج ارایه شهده در نمهودار  5نشهان مهیدههد کهه
فواصل خطهر بدسهت آمهده بهراي  -3،1بوتهادین ،در
غلظت  ،ERPG-3توسط نرمافزارههاي  ALOHAو
 PHASTو نیز شاخص  ،CEIنسبتاً به ههم نزدیهک
بوده درحالی که در غلظت پایین ) ،(ERPG-1فواصل
خطههر حاصههله ،از پراکنههدگی زیههادي نسههبت بههه هههم
برخوردارند؛ به عبارت دیگر ،نرمافزارها قابلیت الزم در
ارایه نتایج صحیح در غلظتهاي کم براي ماده مذکور
را دارا نمیباشند .از سوي دیگر ،بر اساس ،ERPG-3
 ALOHAبههاالترین فاصههله خطههر را نسههبت بههه
 PHASTو شاخص  CEIبراي این ماده تعیین نموده
است.
نتایج ارایه شده در نمودار فوق نشان میدهد که در
 ،ERPG-3نههرمافزارهههاي  ALOHAو  PHASTو
شاخص  ،CEIنسهبت بهه ههم نتهایج نزدیكهی ارایهه
نمههودهانههد .در ضههمن ،براسههاس  ،ERPG-3شههاخص
 CEIباالترین فاصله خطر را براي تولوئن ،نسهبت بهه
 PHASTو  ALOHAتعیین نموده است.
نتایج ارایه شده در نمودار  15نشان میدههد کهه در
 ،ERPG-3نرمافزار  ALOHAو نیز شهاخص ،CEI

نمودار  -5فاصله خطر حادثهه تهانكر حامهل  -3،1بوتهادین براسهاس
غلظتهاي راهنماي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري

نتایج ارایه شده در نمودار  5نیز نشان می دههد کهه
در غلظههت بههاال (براسههاس  ،)ERPG-3بههراي بنههزن،
نرمافزارههاي  ALOHAو  PHASTو نیهز شهاخص
 ،CEIنتایج نسبتاً نزدیكی ارایه نمودهاند درحهالی کهه
در غلظت پایین ) ،(ERPG-1فواصل خطر حاصله ،از
دو ماهنامه

نمودار  -5فاصله خطر حادثه شكافت کامل تانكر حامل تولوئن براساس
غلظتهاي راهنماي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري
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نمودار  -9فاصله خطر حادثه شكافت کامل تانكر حامل گهاز آمونیهاک
براساس غلظتهاي راهنماي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري
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نمودار  -15فاصله خطر حادثه شهكافت کامهل تهانكر حامهل گهاز کلهر
براساس غلظتهاي راهنماي برنامهریزي مقابله با شرایط اضطراري

نمودار  -11مقایسه فواصهل خطهر تعیهین شهده توسهط نهرمافزارههاي
 ALOHAو  PHASTو شاخص  CEIبراساس معیار  ERPG-3بهراي مهواد
شیمیایی مورد بررسی

دو ماهنامه
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بحث و نتیجهگیری
در تحقیب حاضر مهواد شهیمیایی مختلها از قبیهل
آمونیاک ،کلر -3،1 ،بوتادین ،بنهزن و تولهوئن از بهین
مواد شیمیایی مختلا در ناوگان حملونقهل جهادهاي
کشور انتخاب گردیدند و مدلسازي انتشهار بهراسهاس
میانگین درجهحرارت و سرعت باد در شرایط اتمسفري
پایدار کالس  Fانجام گردید.
بررسی نتهایج حاصهله بها اسهتفاده از نهرمافزارههاي
 ALOHAو  PHASTو همدنههین شههاخص ،CEI
نشان داد که تطابب یكسانی بین نتایج حاصهله وجهود
ندارد .هر چند در بسیاري از موارد نتایج  ALOHAبه
 CEIنزدیکتر می باشد .از طر دیگر ،براساس معیار
 ،ERPG-3در بههین مههواد شههیمیایی مههورد مطالعههه،
آمونیاک باالترین فاصله خطر را با استفاده از شهاخص
( CEIبهها فاصههله خطههر  2952متههر) و بهها اسههتفاده از
نرمافزار ( ALOHAبا فاصله خطر  2555متر) به خود
اختصاص می دهد ،در حالیكه با اسهتفاده از نهرمافهزار
 ،PHASTکلههر (بهها فاصههله خطههر  3550متههر) داراي
بیشترین فاصله خطر می باشد.
مقایسه نتایج مطالعه حاضر با تحقیقات چاکرابارتی و
همكاران ( )2511که با استفاده از نرمافزار ALOHA
انجام شده بود ،نشان میدهد که تطابب نسبتاً یكسانی
بین نتایج حاصله در دو تحقیب وجهود دارد .در ههر دو
تحقیب ،حجم سیلندر گاز کلر مورد مطالعه برابهر یهک
تن بوده و سناریوي انتخابی ،شهكافت کامهل در نظهر
گرفته شده است .فاصله خطهر بهراي شهكافت کامهل
سیلندر گاز کلر با استفاده از نهرمافهزار  ،ALOHAدر
تحقیب چاکرابارتی  1/5کیلومتر و در تحقیب حاضر2 ،
کیلومتر تخمین زده شده است .علت اختال جزئی در
فواصل خطر را میتوان بهه عهواملی از قبیهل شهرایط
جوي حهاکم در منطقهه مهورد مطالعهه در دو تحقیهب
نسبت داد .به عنهوان نمونهه ،در تحقیهب چاکرابهارتی،
سرعت باد  1/0متر بر ثانیه در نظر گرفته شده اسهت،
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نتایج نزدیكی نسبت به هم براي گاز کلر ،ارایه دادهاند.
افزونبراین ،براساس  ،ERPG-3نرمافهزار PHAST
بیشههترین فاصههله خطههر را بههراي کلههر ،نسههبت بههه
 ALOHAو  CEIنشان میدهد.
بررسی مقایسهاي فواصل خطر تعیین شهده توسهط
نرمافزارهاي  ALOHAو  PHASTو شاخص CEI
براساس غلظتهاي  ERPG-3براي مهواد شهیمیایی
مورد بررسی در نمودار  11ارایه شده است.
همانطور کهه در نمهودار مقایسههاي فهوق مشهاهده
میشود ALOHA ،در سه مورد (آمونیاک ،بوتادین و

بنزن) PHAST ،در یک مورد (کلهر) و  CEIدر یهک
مورد (تولوئن) باالترین فاصله خطر را نشان میدهند.

بررسی حریم ایمنی  0ماده سمی متداول در حوادث حمل و نقل جادهاي مواد شیمیایی...

دو ماهنامه

نرمافزار  ALOHAپرداخته اند با نتایج مطالعه حاضهر
نشان میدهد که در هر دو مطالعه حریم ایمهن بهراي
غلظتهاي مقابله با شهرایط اضهطراري  ERPG-1و
 ERPG-2گاز کلر تعیین شده است .حجهم گهاز کلهر
مورد بررسی در مطالعه تیسهن  2تهن بهود ولهی در
مطالعههه حاضههر یههک تههن میباشههد .فواصههل خطههر
بدستآمده بهراي  ERPG-1و  ERPG-2در مطالعهه
تیسن به ترتیهب  5/1و  0/2کیلهومتر و در مطالعهه
حاضر  5و  0/0کیلومتر بود که بها توجهه بهه اخهتال
موجود در حجم کلر مورد بررسی ،منطقی به نظر مهی
رسد [.]23
مقایسه نتایج ارایه شده در ایهن تحقیهب ،بها نتهایج
تحقیقات هانا ،اسهتیون ( )2555نشهان مهیدههد کهه
فواصل خطر ارایه شده توسط نرمافزارهاي مختلا ،در
بعضی مواقع اختال زیادي با یكدیگر دارند .هانها در
تحقیب خود ،حوادث تانكرههاي ریلهی حهاوي کلهر را
توسط نرمافزارهاي مختلها مهورد مقایسهه قهرار داده
اسههت .از لحههات اخههتال نتههایج ،در غلظههت 25ppm
) ،(ERPG-3مطالعات هانا بهین نتهایج  ALOHAو
 PHASTاخههتال  093تهها  0055متههري را نشههان
میدهد و نسهبت بهین آنهها ()PHAST/ ALOHA
حدود  5/9تا  1/0میباشد .در حالیكه در مطالعه حاضر
اخههتال بههین نتههایج  ALOHAو  PHASTبرابههر
 1550متر با نسهبت  1/0اسهت .همهانطور کهه دیهده
میشهود در غلظهت  ،25ppmنسهبت فواصهل خطهر
محاسبه شده با استفاده از نهرمافزارههاي  PHASTو
 ALOHAکامالً با نتایج تحقیب حاضر مطابقهت دارد
[.]20
بنابراین بعلت متفاوت بودن نتهایج حاصهل از نهرم-
افزارهههاي  ALOHAو  PHASTو شههاخص  CEIو
عدم امكان مقایسه آنها با مقادیر واقعی یا اندازهگیري
غلظت انتشار این مواد در محیط واقعی ،از سوي دیگر،
عدم قابلیت نهرمافزارههاي مهورد اسهتفاده و شهاخص
 ،CEIدر ارایه نتهایج صهحیح در غلظهتههاي پهایین
( ،)ERPG-1&2پیشنهاد مهیشهود بهاالترین فاصهله
خطر بدستآمده با استفاده از نرمافزارهاي ALOHA
دوره  ،14شماره  ،4مهر و آبان 1316
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در حالیكه در تحقیب حاضر با توجه بهه شهرایطجهوي
منطقههه مههورد مطالعههه کههه اتوبههان تهههران  -قههزوین
میباشد ،برابر  2/10متر بر ثانیه در نظر گرفتهه شهده
است [.]15
مقایسه نتایج این تحقیب با نتایج مطالعهه کاشهی و
همكاران ( )1355نشان میدهد تطابب خوبی بین این
دو تحقیب وجود دارد .براسهاس ههر دو تحقیهب و بها
استفاده از نهرمافهزار  ،PHASTکلهر داراي بیشهترین
فاصله خطر میباشد [.]25
مقایسه نتایج تحقیب حاضر با تحقیقات جهانگیري و
همكاران ( )1355که با استفاده از شاخص  CEIجهت
تعیین حریم خطر انتشار مواد شیمیایی سهمی در یهک
صنعت پتروشیمی انجام شده بود ،نشان میدهد که در
هر دو تحقیب ،سناریوي انتخابی شكافت کامل در نظر
گرفته شده است .از بین مواد مورد بررسی در تحقیهب
جهانگیري ،براساس غلظتهاي  ،ERPG-3بیشترین
حریم خطر مربوو به ماده کلر با فاصهله خطهر 1335
متههر بههود .در تحقیههب حاضههر نیهز دو مههاده شههیمیایی
آمونیاک و کلر به ترتیب با فواصل خطر  2952متهر و
 2121متر بیشترین حریم خطر را به خهود اختصهاص
دادهاند که تا حدود زیادي با تحقیهب حاضهر مطابقهت
دارد .اختالفات موجود در فواصل خطر نیز مربهوو بهه
شرایط عملیاتی مورد بررسی در دو تحقیب مهی باشهد
[.]21
مقایسه نتایج مطالعه جباري و همكاران ( )2555که
بر روي خطوو لوله منطقه ویهژه اقتصهادي ماهشههر
انجام شده بود با مطالعه حاضر نشان میدههد کهه در
هر دو مطالعه شاخص  CEIو نرمافزار  ALOHAبهه
منظور تعیین حریم ایمنی مورد استفاده قرار گرفتهانهد.
بررسی اختال موجود بین شرایط و حجهم نشهتی در
دو مطالعه انجام شده نشان می دهد که امكان مقایسه
نتایج با یكدیگر وجود ندارد ولی در مجمهوع ،اهمیهت
استفاده از روشهاي مختلا مدل سازي پیامد را براي
رسیدن به نتایج دقیبتر روشن می سازد [.]22
مقایسههه نتههایج تحقیقههات تیسههن و همكههاران
( )2512که به مقایسه حریم ایمنی سه ماده سهمی بها
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 کهه کهاربرديتهر ازERPG-3  براساس،PHAST و
( براي برنامهریزي مقابله بهاERPGs) سایر غلظتها
 بدون توجه به نوع مهاده و،شرایط اضطراري میباشد
 در برنامههریهزي مقابلهه بها،نوع نرمافزار مورد استفاده
 براسهاس پیشهنهاد.شرایط اضطراري مدنظر قرار گیرد
 فاصههله خطهر حاصههله بها اسههتفاده از نهرمافههزار،اخیهر
، متر میباشهد3550  براي گاز کلر که برابرPHAST
-بهترین فاصله براي جلوگیري از بروز خطرات تهدیهد
کننده زندگی در مدت زمهان حضهور یهک سهاعته در
 ههر چنهد حهریم ایمنهی.مجاورت مواد شیمیایی است
- مهیERPG-1  فواصل خطر براساس معیار،مناسب
 متهري از محهل بهروز حادثهه25552 باشد که فاصله
 براي آمونیهاک بهوده و درPHAST براساس نرمافزار
فاصله دورتر از آن همه افراد میتوانند به مهدت یهک
 بههدون آنکههه،سههاعت در معههرض آن قههرار بگیرنههد
مزاحمتی براي آنها ایجاد کنهد یها بهوي ناخوشهایندي
 نیز به علهتCEI  شاخص، از طر دیگر.داشته باشد
 بهترین گزینه،برآورد سریع و نیاز به دادههاي محدود
 هرچند از نظر.براي تعیین سریع فواصل خطر میباشد
 از اهمیت کمتري نسبت بهه نرمافزارههاي،دقت نتایج
.فوق برخوردار است
 نتهایج،در انتها پیشنهاد میشود در تحقیقهات آتهی
حاصل از بررسی فواصل خطر با نرمافزارها و شهاخص
مذکور با غلظتهاي واقعی مورد بررسی و مقایسه قرار
گیرد تا ضمن تعیین دقیب دقت هر یهک از ابزارههاي
 امكان مقابله با شرایط اضطراري بها دقهت،فوقالذکر
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Abstract
Background and aims: Road transportations of chemicals due to occurring various
accidents and their hazardous consequences are critical. The aim of this study was to
determine safe distance in the accidents of road transportation of toxic chemicals in order to
use in emergency response planning.
Methods: In this study, transportable chemicals by road were studied and ammonia,
chlorine, 1,3-butadiene, benzene and toluene were selected for further study and modeling
of toxic materials releases. Next, chemical exposure index (CEI) was determined and hazard
ranking was done. Finally, modeling of toxic substances releases was done using ALOHA
and PHAST software.
Results: The results showed that, using the CEI index, ammonia, chlorine and 1,3-butadiene
with exposure indexes of 597, 548 and 284, respectively, have high importance and need
further investigation. In the final assessment that was done according to ERPG-3
concentration using ALOHA software ammonia with 2800 meters, and using PHAST
software chlorine with 3004 meters had the highest hazard distances.
Conclusion: Assessment of the results showed that the used software and the CEI index
have not capability of providing correct results at low concentrations (ERPG-1 & 2). Due to
difference of the results using PHAST and ALOHA softwares, and CEI index, it is
recommended to use the highest hazard distance-obtained by ERPG-3-for emergency
response planning, without paying attention to type of the material and type of the
softwares.
Keywords: Safe distance, Road transportation, Chemical exposure index, ALOHA,
PHAST, CEI
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