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 چکیده

یا همان وسایل نقلیه  درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک 80دهد بیش از مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشان می

ها تشار آالیندهد میزان انبرآور است. در تحقیق حاضر برای یه بودهخودروهای سواری بیش از دیگر وسایل نقلباشد که در این بین نقش می

عبر، طول معبر، ب موها، شید خودردر هر قسمت از خیابان ولیعصر از فرمول ضریب انتشار استفاده شده است که به اطالعاتی همچون، تعدا

 باشد که از شرکتیم EMME/2های مربوط به تعداد و سرعت متوسط خودروها، حاصل مدل وها نیاز دارد. دادهسرعت متوسط خودر

باشد. نتایج یم 1392ی سال ها، مربوط به ساعت اوج ترافیک صبح برای روز پاییزمطالعات جامع حمل و نقل تهران اخذ گردیده است. داده

که سرعت داری برقرار است، اما با توجه به این ها رابطه معنیار آالیندهیزان انتشدهد که هرچند بین تعداد خودروها و متحقیق نشان می

ها در الیندهآزان انتشار میباشد و اختالف ارتفاع محسوسی در طول مسیر وجود دارد و در پی آن متوسط خودروها در طول مسیر متغیر می

ر رتبه دد آالیندگی تواند سبب شود تا معبری از جهت تولیباشد، تعداد خودروها به تنهایی نمیهای مختلف متفاوت میشیب و سرعت

 .گیردنخست قرار 
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Abstract 

Studies in recent years show that more than 80 percent of Tehran's air pollution is caused by 

vehicles or mobile sources, which in the meantime has been the role of cars over other 

vehicles. In the present study diffusion coefficient formula is used for estimating the 

emissions in every part of Vali Asr Street that needed some information such as the number 

of vehicles, slope of crossing, the length of road, and the average speed of vehicles. Estimate 

the number of vehicles that calculated by EMME/2 model, obtained from the comprehensive 

study of Tehran transport organization and the data, was gathered related to Peak hour of 

morning traffic for autumn 2013. The results of the research show that although there is a 

significant relationship between the number of vehicles and the amount of pollutant 

emissions, But according to the average speed of vehicles along the way is varied and the 

height difference was in the street, and there is a significant difference in height along the 

street, resulting in emissions varying at different slopes and speeds, the number of vehicles 

alone can not lead to a craving for production The pollutant will be ranked first. 

Keywords: "air pollution","Vali Asr street","diffusion coefficient","urban traffic","EMME/2 Model"   
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    مقدمه    -1

آوردهای توسعه صنعتی است که با پدیده آلودگی هوا یکی از ره

و نقل و  افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی، توسعه حمل

شود. امروزه بر شدت آن افزوده می میزان سوخت، روز به روز

آلودگی هوا به یکی از خطرات جدی برای بسیاری از ساکنین 

سائلی که سبب بروز شهرهای بزرگ تبدیل شده است. م

ریزی شهری شده است، مقادیر های زیادی در برنامهنگرانی

همچنین روند  و های مختلف هوامتوسط و اوج آالینده

 (.(Mayer,1999باشدتغییرپذیری زمانی و مکانی آنها می

سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده است که هزینه سالیانه 

ناشی از آلودگی هوا صرف شده برای بخش سالمت و بهداشت 

میلیارد پوند بوده و معادل  30در اتریش، فرانسه و سوئیس حدود 

درصد از مرگ و میرها است که در حدود نیمی از این رقم  6

 .(Krzyanowski, 2008باشد )ناشی از وسایل نقلیه می

ترین شهرهای جهان معرفی تهران در حال حاضر یکی از آلوده

مورد بیماریهای مختلف و  اری که درشده است. با توجه به آم

مرگ و میر ناشی از آن بدست آمده، تهران باالترین میزان 

مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آلودگی هوا را به خود 

(. طبق مطالعات اداره کل 1385اختصاص داده است)محمدی، 

درصد مرگ و میرها در  70حفاظت محیط زیست استان تهران، 

ی از مشکالت تنفسی و قلبی است که این مشکالت تهران ناش

مستقیم با آلودگی هوای تهران دارد. طبق ارتباط مستقیم یا غیر 

برآوردهای بانک جهانی خسارات ساالنه آلودگی هوا در سال 

میلیارد دالر خواهد رسید. بنابراین جای  16در ایران به  2016

عنوان تعجب نیست که آلودگی هوای کالنشهر تهران به 

های مدیران، مسئولین، پایتخت کشور ایران از مهمترین دغدغه

ها و پژوهشگران و شهروندان بوده است و در این راستا طرح

مطالعات چندی به ویژه در زمینه بررسی حمل و نقل به عنوان 

است  مهمترین دلیل آلودگی هوای شهر تهران به انجام رسیده

روش  ،Luis at al. 2001 .(1391)قراگوزلو و همکاران، 

 NOxو  COهای را برای تعیین میزان انتشار آالینده ایساده

از منابع متحرک بیان کردند. این روش که مبتنی بر آنالیز 

ها برای تعیین ضریب انتشار منابع متحرک همبستگی داده

باشد در شهرهایی که آلودگی عمده هوای آنها از منابع می

ل کاربرد است. در این طرح سهم شود قابمتحرک منتشر می

بیان شده  NOx 85%و  COمنابع متحرک در انتشار آلودگی 

بررسی نقش ترافیک در آلودگی هوا  به Cohen 2009است. 

در آسم کودکان پرداخته است.  PMو اثرات بهداشتی آالینده 

نتایج تحقیق وی بیانگر این موضوع است که فاصله از بزرگراه 

باشد مواجهه با اثرات بهداشتی ترافیک میشاخص مفیدی برای 

دهد که بخش حمل و نقل گازوئیلی مسئول تشدید و نشان می

 .Kara at al. باشدآسم ناشی از آلودگی هوا در کودکان می

های مرتبط با ترافیک را در یک خیابان ، پراکنش آالینده2010

غیر همگن در نیکوزیای قبرس مطالعه کردند. نتایج پژوهش 

دهد که سطوح آلودگی در سطح زمین تا حد زیادی به ان مینش

هندسه خیابان، شرایط محلی و وضعیت خطوط ترافیکی بستگی 

است که شرایط آلودگی خیابان ها نشان دادهداشته است. بررسی

خطر ها برای مدت طوالنی از شرایط ایمن و بیمورد مطالعه آن

ای به مطالعه در، 1392 سرخوش و همکاران تجاوز کرده است.

 1389بررسی مواد آلی فرار خطرناک در هوای شهر تهران سال 

دهد که ترافیک زیاد شهر اند. نتایج تحقیق نشان میپرداخته

شود، در نتیجه تهران باعث تولید و نشر گروه آروماتیک می

بخشد. عرب دود فتوشیمیایی و ازن را تسریع میتشکیل مه

ک شهری بر کیفیت هوا به کمک ، به بررسی اثر ترافی1393

روش ماتریس متقابل در شهر تهران پرداخته است. نتایج نشان 

 7، و 1، 6، 3گانه شهر تهران مناطق  22دهد در بین مناطق می

، 12، 3، 1و مناطق  2NO پذیرترین نواحی از نظر آالیندهآسیب

 هستند. COترین نواحی از نظر آالینده پذیرآسیب 6و  7

(، در پژوهشی به محاسبه میزان 1394و همکاران)شهبازی 

گذاری محدودیت ترافیکی زوج و فرد در پیمایش وسایل تأثیر

نقلیه مختلف و همچنین انتشار آلودگی هر یک در شهر تهران 

 EMME/2پرداختند. اطالعات ترافیکی این پژوهش از مدل 

دهد که با اعمال است و نتایج نشان می استخراج شده

کاهش محسوسی در حجم تردد خودروهای  ،ت ترافیکیمحدودی

شود و در ارتباط با آن آالیندگی ناشی از آن نیز سواری دیده می

 یابد.کاهش می

 

 



768-756، صفحه 1397پاییز ، سوم، شماره سوممطالعات علوم محیط زیست، دوره   

758 
 

  روش انجام تحقیق -2

 منطقه مورد مطالعه 

طول  است.ترین خیابان مشجر تهران خیابان ولیعصر، طوالنی

ه از میدان ک باشدکیلومتر می 9/17این خیابان به درازای 

آهن در میانه جنوبی تهران آغاز و به میدان تجریش در راه

شود. این خیابان در منطقه شمیرانات در شمال تهران ختم می

کند. از وجه عبور می 1و  3، 6، 11طول مسیر خود از مناطق 

تمایزات این مسیر اختالف ارتفاع آن از ابتدا تا انتها، وجود 

های عریض، طرف خیابان، پیاده راه درختان چنار بسیار در دو

ابان در های تندرو و یک طرفه بودن این خیاتوبوس 7وجود خط 

بسیاری از مراکز خرید بزرگ،  باشد.بیشتر طول مسیر می

ها، مراکز فرهنگی و دفاتر ها، موزههای عمومی، رستورانپارک

وره المللی در این خیابان قرار دارند. این خیابان در دملی و بین

حکومت پهلوی به جاده مخصوص پهلوی نام گذاری شده بود، 

بعد از انقالب اسالمی نام این خیابان ابتدا به خیابان مصدق و 

 (.2و  1سپس به نام کنونی آن ولیعصر تغییر یافت)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاها و روشداده 

ی به ای به منظور دستیابدر این تحقیق از مطالعات کتابخانه

 ین بهمچنرتبط با آلودگی هوا و غنای مبانی نظری و همفاهیم م

آورد بر منظور آگاهی از پیشینه تحقیق استفاده شده است. جهت

ار ها در هر معبر از روش ضریب انتشمیزان انتشار آالینده

ان یابخاستفاده شده است. اطالعات ترافیکی مورد نیاز برای 

ا و وهسط خودرمورد مطالعه، مانند تعداد خودروها، سرعت متو

 شیب خیابان از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک

 بدست آمده است، EMME/2تهران که با استفاده از مدل 

بکه اطالعات مربوط به حجم ترافیک کمانهای شاخذ گردید. 

ن تهران، موجود در شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهرا

اری مربوط به یک ساعت اوج صبح و به صورت همسنگ سو

یف، حجم همسنگ رباشد. بر طبق تعمی 1392برای سال 

 ز نوعه ااست که جایگزین وسیله نقلی هایییسواری، تعداد سوار

 شود به طوریکه سطح سرویس مسیر مورد نظر تغییرخاصی می

ت نکند. نحوه محاسبه حجم همسنگ سواری به این صورت اس

 یک اساسکه تمام خودروهای عبوری در ساعت اوج ترافیک بر 

 اریالگوریتم خاص و استفاده از ضرایبی به حجم همسنگ سو

ر تهران شهمربوط به . ضرایب (1391)آل شیخ شوندتبدیل می

 آورده شده است. 1در جدول 

 ریب همسنگ سواری به تفکیک وسایل نقلیه ض  -1جدول

 

 نمایی از شهر تهران و خیابان ولیعصر تهران -1شکل              

 ضریب همسنگ سواری  نوع وسیله نقلیه ردیف

 3/0 موتور سیکلت 1

 1 نتسواری و وا 2

 5 اتوبوس واحد 3

 5/1 انواع تاکسی 4

 5/2 سایر وسایل 5

منبع: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

 1392تهران، 
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 ها براساس روش ضریب برآورد میزان انتشار آالینده

 انتشار

 چونبع متحرک )وسایل نقلیه( عواملی همدر بررسی نقش منا

ودرو نوع خ. شودنوع مسیر عبور و نوع خودرو در نظر گرفته می

های ای از خودروهای مختلف است که در زمانشامل مجموعه

ته گوناگون و مشخص و با یک توزیع نسبی خاص در نظر گرف

 ای از ضرایب انتشار که برشوند. انواع خودروها با مجموعهمی

رعیِ شوند)زاب گرم یا میلی گرم بر کیلومتر مسافت بیان میحس

سط (. با داشتن کیلومتر پیمایش و متو1391محمودآبادی، 

ار نتشاسرعت خودروها در معابر شهر تهران و با داشتن ضریب 

های مختلف ها برای هر یک از خودروها در سرعتانواع آالینده

توان ن دو میهای متفاوت شیب خیابان و ضرب ایو وضعیت

پژوهش  یناها را محاسبه نمود. در مقدار تولید هر یک از آالینده

ماره شول با استفاده از اطالعات بدست آمده و استفاده از فرم

ا دروه(، مقدار آالیندگی خودروها، با فرض اینکه همه خو1)

اری های آنها برابر با خودروی سوهمیزان تولید و انتشار آالیند

فکیک هر تبه 1392برای معابر مشخص شده در سال  باشد،می

 دولمعبر و مشخص کردن هر آالینده به صورت جداگانه در ج

 ، بدست آمده است.3

:فرمول ضریب انتشار  

 

 EF=  پیمایش کیلومتر در گرم میلی انتشار، ضریب مقدار

 N=  خودروها تعداد             E= آالیندگی تولید میزان

 L=  معبر طول                  Vavg=  متوسط سرعت

 نتایج -3

در تحقیق حاضر، به این دلیل که وسایل نقلیه مختلف ) به جز و 

های تندرو( در آلودگی هوای تهرران نقرش اساسری برر     اتوبوس

هرای هروا در وسرایل نقلیره     عهده دارند و سرهم تولیرد آالینرده   

هرای سرواری،   وباشد از ایرن رو خودر مختلف نزدیک به هم می

ها به صورت مجرزا از هرم   ها و موتورسیکلتنت بارها، تاکسیوا

اند و همه از لحاظ تولید آالیندگی به صورت در نظر گرفته نشده

اند و با توجه بره ایرن کره    خودروهای سواری در نظر گرفته شده

باشرد، هرر   خیابان ولیعصر تهران که محدوده مورد مطالعه ما می

باشد ولری  ای مین یک طرفهچند که در بیشتر طول مسیر خیابا

های تندرو به صورت دو طرفه در آن مسیری جهت تردد اتوبوس

وجود دارد. با توجه بره اطالعرات اخرذ شرده از شررکت کنتررل       

های تندرو سهم های تندرو، اتوبوسکیفیت هوا و سامانه اتوبوس

ها و در نتیجه آلودگی هوا دارند، از بسیار ناچیزی در تولید آالینده

از لحاظ کردن  ،در شمارش تعداد خودروها در طول مسیرن رو ای

ده اسرت. اطالعرات   های تندور صرف نظر شاتوبوسو شمارش 

ترافیکی بدست آمده از محدوده مورد مطالعره بره تفکیرک هرر     

 آمده است. 2منطقه در جدول 

 اطالعات ترافیکی خیابان ولیعصر به تفکیک معابر  -2جدول 

شماره 
 معبر

 رنام معب
طول 

  KMمعبر
 تعداد خودروها شیب معبر

سرعت 
 متوسط

 36 3301 افقی 069/0 میدان راه آهن 1

 35 5899 افقی 041/0 میدان راه آهن 2

 35 2570 افقی 041/0 میدان راه آهن 3

   5/35 11770 افقی 151/0 کل میدان راه آهن 3-1

 25 2019 افقی 347/0 خیابان مختاری –میدان راه آهن  4

 48 2000 افقی 486/0 یابان مولویخ -خیابان مختاری 5

 28 2918 افقی 564/0 خیابان مدرس –خیابان مولوی  6

 27 2835 افقی 348/0 بشیری  –خیابان مدرس  7

 4 3100 افقی 039/0 تقاطع خیابان قزوین –بشیری  8

 8 3829 افقی 0263/0 رهنگف -تقاطع خیابان قزوین 9
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 7 4363 افقی 304/0 یریهمیدان من –فرهنگ  10

 5 8702 افقی 025/0 میدان منیریه 11

 19 3968 افقی 094/0 میدان منیریه 12

 13 4000 افقی 021/0 میدان منیریه 13

 30 1114 افقی 047/0 میدان منیریه 14

 18 4827 افقی 095/0 میدان منیریه 15

 17 22611 افقی 286/0 کل میدان منیریه 11 -15

 13 4100 افقی 584/0 خیابان امام خمینی –منیریهمیدان  16

 28 3700 افقی 366/0 تقاطع جامی –خیابان امام خمینی  17

 30 3300 افقی 119/0 سخنور –تقاطع جامی  18

 30 3326 افقی 389/0 یابان جمهوری اسالمیخ -سخنور  19

 14 3400 افقی 158/0 نوفل لوشاتو –جمهوری اسالمی 20

 10 3346 افقی 482/0 یابان انقالب اسالمیخ -تونوفل لوشا 21

 33 3258 سرباالیی 284/0 زرگمهرب  -خیابان انقالب اسالمی  22

 25 2400 سرباالیی 053/0 رشت  -بزرگمهر  23

 12 3100 سرباالیی 254/0 خیابان طالقانی –رشت  24

 38 2225 سرباالیی 163/0 رودسر –خیابان طالقانی  25

 30 2666 سرباالیی 096/0 مشقد –رودسر  26

 22 1975 سرباالیی 31/0 میدان ولیعصر –دمشق  27

 20 2700 سرباالیی 618/0 رتشتز -میدان ولیعصر  28

 45 1630 سرباالیی 34/0 صدر  –زرتشت  29

 12 1570 سرباالیی 093/0 فاطمی –صدر  30

 22 2050 سرباالیی 067/0 سیدخندان –فاطمی  31

 22 3309 سرباالیی 262/0 مطهری  -سیدخندان  32

 5 4196 سرباالیی 141/0 بن سیناا  -مطهری  33

 39 5009 سرباالیی 163/0 بیمارستان –ابن سینا  34

 30 5009 سرباالیی 189/0 هشتیب  -بیمارستان  35

 30 2121 سرباالیی 13/0 یاکبر  -بهشتی  36

 55 873 سرباالیی 516/0 سعدی -اکبری 37

 40 1000 سرباالیی 076/0 ساعی -دی سع 38

 58 1049 سرباالیی 055/0 گنجوی -ساعی 39

 22 1049 سرباالیی 808/0 گانمهر -گنجوی   40

 49 1348 سرباالیی 721/0 شهید عباسپور  –مهرگان  41

 10 1215 سرباالیی 613/0 زرگراه شهید همتب -شهید عباسپور 42

 24 1726 رباالییس 565/0 میدان ونک  –شهید همت  43

 40 2143 سرباالیی 244/0 شهید خدامی  –میدان ونک  44

 49 3160 سرباالیی 185/0 طارع  -شهید خدامی  45

 16 1115 سرباالیی 213/0 بلوار میرداماد  –عطار  46

 38 3009 سرباالیی 576/0 رشید یاسمی –بلوار میرداماد  47

 36 1822 باالییسر 085/0 وحید دستگردی –رشید یاسمی  48
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 11 2746 سرباالیی 288/0 بزرگراه نیایش  –وحید دستگردی  49

 53 1871 سرباالیی 55/0 شاسا  -بزرگراه نیایش  50

 40 2489 سرباالیی 278/0 ناهید  -شاسا  51

 44 2487 سرباالیی 227/0 اج آبادیک  -ناهید  52

 36 2487 سرباالیی 326/0 لستانگ  -کاج آبادی  53

 56 1987 سرباالیی 772/0 چهار راه پارک وی  -گلستان  54

 16 3769+  3423 رپایینیس  -سرباالیی  247/0 شهید فیاضی  –چهار راه پارک وی  55

 28  2472+ 2711 رپایینیس -سرباالیی  941/0 توتونچی  –شهید فیاضی  56

 9 2012+ 3805 رپایینیس -سرباالیی  219/0 سرلشکر فالحی  –توتونچی  57

 40 2488+  2889 رپایینیس  -سرباالیی  879/0 میدان تجریش  –سرلشکر فالحی  58

 37 3622 افقی 038/0 میدان تجریش 59

 36 2500 افقی 068/0 میدان تجریش 60

 37 2400 افقی 084/0 میدان تجریش 61

 26 2400 افقی 058/0 میدان تجریش 62

 34 2400 افقی 032/0 میدان تجریش 63

 32 3921 افقی 089/0 میدان تجریش 64

 30 3707 افقی 058/0 میدان تجریش 65

 29 2400 افقی 071/0 میدان تجریش 66

 29 2900 افقی 065/0 میدان تجریش 67

 32 23850 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67
 

 (1394های ایران و تهران، راه شهنمایی از معابر خیابان ولیعصر تهران )منبع: نق -2شکل 

     

1 2 4 

 

5 3 
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 گرم بر کیلومتر پیمایشها بر حسب میلیها توسط خودروها در معابر خیابان ولیعصر تهران به تفکیک معبر و آالیندهمیزان تولید آالینده  -3جدول 

شماره 

 معبر
VOCs PM SO2 CO NOX CH4 

1 90  /299117 76/ 26105 38/ 1098 43/ 3344858 54/ 196559 49/ 28864 

2 53  /93247 42/ 7987 23/ 337 92/ 1037968 45/ 58484 74/ 8902 

3 72  /254942 93/ 21837 99/ 921 18/ 2837851 98/ 159898 47/ 24340 

3-1 5/4231235 59/365806 81/ 15417 72/47205579 87/ 2716112 19/406106 

4 34  /2238044 80/ 165164 08/ 7181 11/ 24073402 38/ 912522 63/ 196866 

5 1372464 40/ 165434 60/ 4609 20/ 16788967 1746684 161352 

6 42/4874717 85/ 373914 37/ 16128 47/ 52883936 98/ 2249742 03/ 437770 

7 91/2998709 73/ 226962 47/ 9816 36/ 32435445 39/ 1327443 18/ 267363 

8 80/582979 04/ 35738 06/1620 12/ 6040986 90/ 102885 40/ 46667 

9 82/4543705 07/ 286197 95/ 12889 05/ 47324831 30/ 943584 88/ 368571 

10 50/6087292 34/ 380729 26/ 17176 55/ 63316927 26/ 1214275 95/ 492076 

11 98/1032165 76/ 63687 54/ 2882 81/ 10708626 38/ 189812 55/ 82886 

12 22/1364964 03/ 94311 86/ 4158 08/ 14479941 11/ 437706 51/ 116000 

13 346458 80/ 22675 20/ 1012 40/ 3635465 87738 28644 

14 91/146968 30/ 11597 40/ 497 81/ 1604641 78/ 73824 65/ 13403 

15 41/1713657 07/ 117225 78/ 5181 52/ 18142711 88/ 528266 54/ 144906 

15-11 6/24667402 17/1671977 24/ 74044 03/260656101 35/ 7310656 46/2075825 

16 80/987570 28/ 646368 52/ 28852 64/ 103628075 80/ 2500950 40/ 816490 

17 40/4011140 24/ 307674 16/ 13271 12/ 43515321 40/ 1851191 20/ 360217 

18 90/1843356 05/ 145459 65/ 6238 25/ 20126213 925947 20/ 168115 

19 90/3631735 80/ 286579 23/ 12291 57/ 39652164 74/1824277 38/ 331216 

20 40/2174048 12/ 143486 68/ 6392 34/ 22850500 20/ 572655 20/ 180499 

21 60/7026847 449457 65/ 20159 56/ 73394834 56/ 1580516 83/ 574146 

22 73/ 3474812 97/ 983008 80/ 12074 77/ 51758327 46/ 3689059 60/ 354980 

23 40/ 630689 20/ 149587 60/ 1812 40/ 11086244 20/ 449143 40/ 64013 

24 72/ 5443138 44/ 1071336 88/ 12755 20/ 108277736 2196846 24/ 549290 

25 90/ 1089366 359556 90/ 4460 30/ 13243440 60/ 1549347 31/ 112030 

26 78/ 1076594 28/ 282809 14/ 3455 11/ 17299226 78/ 976651 58/ 109668 

27 93/ 3311843 85/ 746087 08/ 9000 60409483 2057160 23/ 335574 

28 9527706 20/ 2080744 25029 20/ 177600778 60/ 5416275 80/ 964450 

29 75/ 1081382 40/ 494346 75/ 6234 90/ 5167637 20/ 2588668 35/ 113195 

30 93/ 1009337 21/ 198661 36/ 2365 13/ 20078273 90/ 407367 58/ 101856 

31 36/ 742967 71/ 167374 05/ 2019 80/ 13552049 461496 54/ 75281 

32 91/ 4689635 02/ 1056475 28/ 12744 94/ 85541011 88/ 2912978 68/ 475179 

33 65/ 4712528 56/ 863788 72/ 10205 56/ 97445111 68/ 1414601 98/ 474639 

34 11/ 2329666 55/ 797851 07/ 9920 91/ 26642542 64/ 3534485 47/ 240000 

35 76/ 3982297 61/ 1046104 46/ 12780 99/ 63989413 02/ 3612611 38/ 405661 

36 25/ 1159858 65/ 304681 36/ 3722 16/ 18637142 68/ 1052185 31/ 118150 
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37 05/ 201697 337851 06/ 4392 59/ 13298040 79/ 2360902 12/ 24663 

38 205428 73188 912 2184772 333336 21204 

39 39/ 190 44/ 40813 56/ 536 93/ 2375533 34/ 312245 18/ 571 

40 41/ 4584879 61/ 1032875 60/ 12459 46/ 83630207 12/ 2847909 18/ 464565 

41 01/ 1311930 56/ 811737 82/ 10350 36/ 6038950 29/ 4761377 11/ 140392 

42 73/ 5372578 26/ 1034520 12/ 12289 19/ 108205307 42/ 1993071 36/ 541838 

43 63/ 4981855 14/ 1160671 74/ 14042 81/ 88643795 06/ 3387810 46/ 505343 

44 08/ 1413377 503545 70/ 6274 32/ 15031576 31/ 2293404 87/ 145886 

45 31/ 789122 92/ 488257 99/ 6225 10/ 3632412 40/ 2863955 47/ 84445 

46 94/ 1498925 98/ 309645 92/ 3704 63/ 28968452 91/ 716759 31/ 151474 

47 78/ 5205964 62/ 1718278 16/ 21318 94/ 63288946 05/ 7404162 54/535380 

48 43/ 511752 43/ 157936 36/ 1951 95/ 6858417 46/ 643949 96/ 52469 

49 05/ 5585878 83/ 1087257 36/ 12930 08/ 111823930 58/ 2161387 74/ 563518 

50 47/ 770192 52/ 801012 95/ 10341 08/ 22383381 35/ 5275939 08/ 87109 

51 23/ 1870319 15/ 666340 30/ 8303 67/ 19891256 61/ 3034857 82/ 193051 

52 18/ 1186456 30/ 511594 86/ 6435 74/ 7457127 09/ 2604829 14/ 123749 

53 95/ 2679081 09/ 826815 60/ 10215 17/ 35904595 40/ 3371148 17/ 274686 

54 89/ 456200 71/ 1128690 05/ 14726 42/ 51242067 27/ 8126941 77/ 61051 

55 95/ 8962377 63/ 1345686 36/ 21940 6/ 138728108 22/ 3672703 78/ 539247 

56 42/17652397 33/ 3399974 1/ 50881 7/ 250348075 8/ 1191192 78/1169401 

57 89/ 7889297 49/ 1285715 33/ 18060 141539599 85/ 2717211 87/ 618679 

58 98/11010542 79/ 2867553 83/ 45781 1/110216385 6/ 13270222 25/ 708501 

59 72/ 311676 54/ 27740 02/ 1163 30/ 3502306 98/ 214780 56/ 30417 

60 398140 34748 1462 4452164 261630 38420 

61 20/ 456523 48/ 40632 52/ 1703 84/ 5129943 80/ 314596 60/ 44553 

62 40/ 433886 68/ 32419 92/ 1405 24/ 4679862 80/ 184300 20/ 38419 

63 60/ 191769 68/ 16135 52/ 683 04/ 2125463 80/ 114892 80/ 18124 

64 79/ 925465 51/ 75307 51/ 3210 60/ 10176424 96/ 507051 37/ 85846 

65 84/ 603521 83/ 47623 56/ 2042 39/ 6589396 46/ 303158 54/ 55041 

66 80/ 491518 24/ 38229 36/ 1644 72/ 5348949 40/ 236600 40/ 44474 

67 50/ 587554 65/ 43901 85/ 1903 45/ 6337313 249574 52026 

67-59  6/35609862 29/2897665 46/123533 57/391566156 15/19510230 3/3303177 

 منبع: محاسبات نگارنده 

با توجه به محاسبات انجام شده و اطالعات بدست آمده، معابری 

باشرد در  براال مری   هرا که مقدار تولید و انتشرار آالینردگی در آن  

نکته قابل توجه این است کره، در ایرن   ذکر شده است.  4جدول

جدول میادین پرتردد مثل میدان راه آهن، میدان منیریه و میدان 

تجریش به صورت مجموع معابر میدان) کل میدان(، که از چنرد  

زیرادی  اند، به دلیل اختالف تر ایجاد شدهقسمت یا معبر کوچک

ها با تعرداد خودروهرای معرابر دیگرر     که در تعداد خودروهای آن

شود تا از ترأثیر  وجود دارد لحاظ نشده است، این عمل منجر می

عوامل دیگر مانند شیب خیابان، سرعت متوسط و طول معبر در 

 نشود.  میزان تولید آالیندگی خودروها کاسته
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تررین  آلوده 4عات بدست آمده و مندرج در جدول باتوجه به اطال

 ههرا بره جرزال آالینرد    معابر در خیابان ولیعصر به تفکیک آالینده

Nox  تجرریش(،  یدان م -) سرلشکر فالحی 58که معبر شماره

هرای دیگرر نظیرر    باشد، در ارتباط با آالینرده ترین معبر میآلوده

 رکیباتمنواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق، متان و ت

تررین  (، آلودهVOCsو  CO ،2SO ،PM ،4CHآلی فرار ) 

 56ره ی توسط خودروهرا، معبرر شرما   معبر از لحاظ تولید آالیندگ

ل اشد. حرال بره بررسری عوامر    بتوتونچی( می –شهید فیاضی )

شرود.  ها در معرابر پرداختره مری   مختلف در میزان انتشار آالینده

اطالعات بدست آمده حاکی از آن اسرت کره، عوامرل مختلفری     

وسرط  مانند، تعداد خودروها، طول معبر، شیب معبر و سررعت مت 

تررین  هبه عنوان آلرود  56خودروها سبب شده اند تا معبر شماره 

 عابر دیگر شناخته شود. معبر در بین م

 تعداد خودرو  

کره میرزان تولیرد     58و  56هرای معرابر شرماره    وتعداد خودر   

ها بیش از معابر دیگرر بروده اسرت، بره ترتیرب      ها در آنآالینده

 1392، در ساعت اوج ترافیک صربحگاهی پراییز   5377و  5183

معبرر   67باشد. این معابر از لحراظ تعرداد خودروهرا در برین     می

قرار دارند. هرر چنرد تعرداد     5و  6های جود به ترتیب در رتبهمو

باشرد، ولری اطالعرات    خودروها در این معابر به نسبت براال مری  

ترین معرابر بره طرور کامرل     دهد که آلودهبدست آمده نشان می

تردد ترین معابر )به جز میادین پرتردد(، نبوده است  منطبق بر پر

 یگر نیز توجه شود.و باید به تأثیر و نقش عوامل د

 سرعت متوسط خودروها 

در میررزان تولیررد آالینرردگی ناشرری از  دیگررر مرررثر از عوامررل   

باشد. تأثیر سرعت خرودرو  خودروها، سرعت متوسط خودروها می

باشد که هر چه سرعت خودروهرا کمترر باشرد    به این شکل می

یابرد و  های ناشی از خودروهرا افرزایش مری   میزان انتشار آالینده

عکس، هررر چرره سرررعت خودروهررا بیشررتر شررود میررزان    بررر

یابرد بره جرزال در مرورد     های خودروها کراهش مری  انتشارآالینده

هرا  که برخالف دیگر آالینده (NOxاکسید نیتروژن ) یآالینده

 هابا افزایش سرعت خودروها، میزان انتشار آن نیز در تمام شیب

عرابری کره   با توجه به اطالعات بدست آمرده، م  یابد.افزایش می

(، از 58و  56بیشترین میرزان تولیرد آالینردگی را دارنرد) معرابر      

ترین رتبه در برین  لحاظ سرعت متوسط جزال باالترین و یا پایین

بره ترتیرب    58و  56موجود نیستند. سرعت متوسط معبرر   معابر

باشد. نکته قابل توجه ایرن  کیلومتر در ساعت می 40و  28برابر 

نسربت بره    58معبر شماره  روها درمتوسط سرعت خود است که

باشد و این امرر سربب شرده اسرت ترا      بیشتر می 56معبر شماره 

بریش از معبرر    58در معبر شرماره   NOxمیزان انتشار آالینده 

 دون لحاظ کردن میادین پرترددب -هااز لحاظ تولید آالیندگی به تفکیک آالیندهترین معابر ، آلوده4جدول 

نوع 

 آالینده

شماره 

 معبر
 نام معبر

طول معبر 

KM 

سرعت 

 متوسط

تعداد 

 خودرو
 وضعیت شیب

مقدار آالینده 

Mg/Km 

CO 56 7/250348075 رپایینیس -سرباالیی 5183 28 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 

SVOC 56 42/17652397 رپایینیس -سرباالیی 5183 28 941/0 توتونچی – یاضیف دیشه 

2SO 56 1/50881 رپایینیس -سرباالیی 5183 28 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 

PM 56  33/3399974 رپایینیس -سرباالیی 5183 28 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 

4CH 56 78/1169401 رپایینیس -سرباالیی 5183 28 941/0 توتونچی – یاضیف دیشه 

NOx 58 57/13270222 رپایینیس -سرباالیی 5377 40 0 /879 میدان تجریش –فالحی 
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در رتبره   NOxاز لحاظ انتشار آالینده  58شود. معبر  56شماره 

اول قرار دارد ولی از لحاظ سرعت متوسط نسبت به دیگر معرابر  

 ین نیست.این چن

 شیب خیابان 

که در میزان تولید و  عوامل دیگری استاز  شیب خیابان  

خیابان  نقش دارد.های ناشی از وسایل نقلیه انتشار آالینده

ترین کیلومتر، از طوالنی 18 حدوداً ولیعصر تهران با طول

باشد، عالوه بر طول خیابان که قابل های شهر تهران میخیابان

تالف ارتفاع بین ابتدا و انتهای خیابان) میدان باشد، اختوجه می

ترین نقطه( نیز ترین نقطه و میدان تجریش مرتفعراه آهن پست

دهد، می باشد. اطالعات بدست آمده نشانخور توجه میدر

های ناشی از وسایل نقلیه در معابری که میزان انتشار آالینده

( شامل 58و  56)معبر شماره  ها بیش از دیگر معابر استآن

مسیر تردد خودروها به صورت دو شود که قسمتی از خیابان می

 -باشد. در این معابر شیب خیابان به صورت سرباالییطرفه می

سرپایینی ذکر شده است. به این معنی که در محاسبات انجام 

ها، تعدادی خودروهای شده جهت برآورد میزان تولید آالینده

ن تجریش با شیب سرباالیی مشخص در مسیری به سمت میدا

و تعدادی از خودروهای مشخص در مسیری به سمت راه آهن با 

های اند و از جمع مقدار آالیندهشیب سرپایینی محاسبه شده

 مربوط به هر شیب، مقدار آالینده کل به دست آمده است. 

 طول معبر 

معرابری کره بیشرترین میرزان      باتوجه به اطالعات بدست آمرده 

(، کرامالً برا   58و  56هرا را دارنرد ) معبرر شرماره     ندهانتشار آالی

معابری که بیشترین طول مسیر را دارنرد منطبرق اسرت. طرول     

و  941/0بره ترتیرب برابرر    58و  56مسیر بررای معرابر شرماره    

باشد. طول مسیر به تنهرایی و بردون وجرود    کیلومتر می 879/0

لیرد  توانرد عامرل ایجراد و تو   وسایل نقلیه و دیگرر عوامرل نمری   

گرذار  آالیندگی شود. بلکه طول مسیر به عنوان یرک عامرل اثرر   

تواند در کنار دیگر عوامل معنی پیدا کند. در مرحلره بعرد برا    می

هرا  هایی که به صورت کل یا مجموع میردان لحاظ کردن میدان

(، بدسرت  5بیان شده است در بین دیگر معابر، اطالعات جدول )

ترین معبرر، از لحراظ میرزان    آلوده 5در جدول شماره  .آمده است

هرا ذکرر   تولید و انتشار آالیندگی، بدون تفکیک معرابر و میردان  

 شده است.

 ا لحاظ کردن میادین پرترددب -هاترین معابر از لحاظ تولید آالیندگی به تفکیک آالیندهآلوده  -5جدول 

شماره 

 معبر
 نام معبر

طول 

 معبر
 وضعیت شیب معبر

سرعت 

 متوسط

تعداد 

 وخودر
 مقدار آالینده

نوع 

 آالینده

 57/391566156 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67

CO 15- 11 260656101 /03 22611 17 افقی 286/0 کل میدان منیریه 

 250348075 /07 5183 28 رپایینیس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56

 35609862 /60 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67
VOC

s 
 24667402 /60 22611 17 افقی 286/0 کل میدان منیریه 11 -15

 17652397 /42 5183 28 رپایینیس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56

 123533 /46 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67
2SO 

 74044 /24 22611 17 افقی 286/0 کل میدان منیریه 11 -15 

 50881 /1 5183 28 رپایینیس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56

 3303177 /30 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67

4CH 15- 11 2075825 /46 22611 17 افقی 286/0 کل میدان منیریه 

 1169401 /78 5183 28 رپایینیس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56

 19510230 /15 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 67-59

NOx 58 
یدان م -سرلشکر فالحی

 تجریش
879/0 

 رپایینیس -سرباالیی
40 5889 57/ 13270222 

 11911921 /76 5183 28 رپایینیس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56
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 3399974 /33 5183 28 پایینیرس -سرباالیی 941/0 وتونچیت -شهید فیاضی 56

PM 
 2897665 /29 23850 32 افقی 563/0 کل میدان تجریش 59 -67

58 
یدان م -سرلشکر فالحی

 تجریش
879/0 

 رپایینیس -سرباالیی
40 5889 79/ 2867553 

 

 هامبستگی بین عوامل تأثیر گذار و میزان آالیندهه -6جدول 

 NOx 4CH CO 2SO PM VOCs 

 107/0 **569/0 100/0 *251/0 066/0 **703/0 شیب معبر

 -226/0 -223/0 086/0 *-281/0 -217/0 198/0 سرعت متوسط

 **469/0 **721/0 **513/0 **524/0 **447/0 **692/0 طول معبر

 **777/0 **368/0 **785/0 **663/0 **799/0 **526/0 تعداد خودروها

**.Correlation is significant at the 0.01 level  

     *.Correlation is significant at the 0.05 level  

 

دهد معابری که میزان انتشار اطالعات بدست آمده نشان می

ها بیش از معابر های ناشی از خودروهای سواری در آنآالینده

ها، کامالً با معابری که دیگر است، در ارتباط با بیشتر آالینده

باشد. بیش از معابر دیگر است، منطبق میها تعداد خودرو در آن

باشد به معابری که تعداد خودروها در آن باالتر از دیگر معابر می

ترتیب شامل: کل میدان تجریش، کل میدان منیریه و کل 

باشد. همچنین معابری که میزان تولید اه آهن میمیدان ر

باشد برای آالینده منواکسید ها باال میآالیندگی در آن

( و ترکیبات 4CH(، متان )2SOاکسید گوگرد)(، دیCOربن)ک

(، به ترتیب کل میدان تجریش و کل میدان VOCsآلی فرار )

باشد. باشد که منطبق با بیشترین تعداد خودروها میمنیریه می

کل میدان راه آهن هر چند از لحاظ تعداد خودروها در رتبه باال 

ول معبر که به نسبت گیرد، اما عوامل دیگری نظیر طقرار می

باشد سبب شده است تا از تأثیر عامل تعداد خودرو کوتاه می

. رابطه همبستگی بین عوامل تأثیر گذار بر میزان کاسته شود

برای بدست  ها نشان داده شده است.ها و نوع آالیندهآالینده

آوردن رابطه بین متغیرها از روش ضریب همبستگی پیرسون،  

 یمورد بررس یرهایمتغ ریاگر مقاد. (6دول )جاستفاده شده است

وجود دارد.  یهمبستگ رهایمتغ نیکنند، ب رییتغ گریکدیمانند 

رابطه، نوع  زانیم نییبه منظور تع رسونیپ یهمبستگ بیضر

 کی ایو  ینسب ای یافاصله ریدو متغ نیرابطه و جهت رابطه ب

دار . مقشودیبه کار برده م ینسب ریمتغ کیو  یافاصله ریمتغ

 کی یو منف کیمثبت  نیهمواره ب رسونیپ یهمبستگ بیضر

و اگر  میاست. اگر مقدار رابطه مثبت باشد رابطه مستق ریمتغ

 زانیباشد رابطه معکوس است. شدت و ضعف م یمقدار آن منف

 نییتع کی یو منف کیبه مثبت  یکیبا توجه به نزد یهمبستگ

 (.  1387)آذر و همکاران،  شودیم

 نتیجه گیری -4

های انجام شده به نقش عواملی همچون، شیب در بررسی

خیابان، طول خیابان، سرعت متوسط خودروها و تعداد خودروها 

های ناشی از ترافیک خودروها در در برآورد میزان انتشار آالینده

شده است. هر یک از عوامل خیابان ولیعصر تهران پرداخته

کنند. همچنین ایفا میها مختلف نقش مهمی را در انتشار آالینده

توان دریافت که در روش اتخاذ شده جهت برآورد میزان می

تولید آالیندگی یک عامل برای مثال تعداد خودروها به تنهایی 
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تواند سبب شود تا معبری از جهت انتشار آالیندگی در رتبه نمی

هوا را نامطلوب کند، با توجه به این  نخست قرار گیرد و کیفیت

نتخاب شده ) خیابان ولیعصر تهران( دارای معابری با که مسیر ا

طول مسیر به اختالف ارتفاع در ، باشدهای مختلف میطول

خورد، سرعت متوسط خودروها در طول مسیر متغیر چشم می

های در شیب و باشد و همچنین میزان انتشار آالیندهمی

، ولی در عین حال، معابری که های مختلف متفاوت استسرعت

عداد خودروهای آنها نسبت به دیگر معابر چندین برابر بوده ت

است)مجموع معابر میادین(، از لحاظ تولید آالیندگی باالتر از 

معابر دیگر بوده است. بدون در نظر گرفتن معابری با چندین 

برابر تعداد خودرو نسبت به دیگر معابر، نقش عواملی همچون 

شود. از نمایان می شیب خیابان، طول معبر و سرعت متوسط

 95درصد و  99داری در سطح معنی داری طرفی رابطه معنی

شده است. رابطه بین سرعت متوسط و  درصد نیز نشان داده

های پایین دهد که در سرعتها نشان میمیزان انتشار آالینده

ها همچون، منواکسید کربن، ذرات معلق، میزان انتشار آالینده

اکسید گوگرد و متان بیشتر شده ولی  ترکیبات آلی فرار، دی

ها، در سرعت ی اکسید نیتروژن برعکس دیگر آالیندهآالینده

یابد. در رابطه با شیب خیابان باال میزان انتشار آن افزایش می

های نیز مشخص شده است که میزان انتشار آالیندگی در شیب

مختلف متفاوت بوده است. در شیب سرباالیی میزان انتشار 

شود و ها میهای ناشی از خودروها بیشتر از دیگر شیبیندهآال

های آنها در خیابان مورد مطالعه معابری که میزان انتشار آالینده

بیش از دیگر معابر است) بودن لحاظ کردن مجموع معابر 

میادین پر تردد(، دارای مسیری دو طرفه است و شیب 

ده است میزان سرپایینی برای آن در نظر گرفته ش -سرباالیی

رسد. از طرفی با ها به بیشترین مقدار خود میانتشار آالینده

لحاظ کردن مجموع معابر میادین پرتردد به دلیل اختالف زیاد 

ها و معابر دیگر سبب شده است در بین تعداد خودروهای میدان

تا از تاثیر عوامل دیگر مثل شیب خیابان و سرعت خودروها، 

 کاسته شود. 
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