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 1893 بهمن تاریخ پذیرش:          1893 آبان تاریخ دریافت:

 

 چکیده
آن توجه بتساری از پژوهشگران را به خود جلب کرده  نقل شهری و اثرات ناشی ازوهای حملی گذشتهه یسته در چند دهه

ها را در زندگی شهری به خرر انداخهه ها، همواره یلام. انتانایت.  تویسد چندن  آیاننده خررنا  ناشتی از ان  یتستته 

روش   های محسط زنت. هدف اصلی ان  مرایعه ای.ای.  تحلسل اثرات یرع. مهویط ویانل نقلسه بر مسزان تویسد آیاننده

های گانه شتتهر تهران هتهند  داده22تحلسلی ایت. و جامعه مورد مرایعه در ان  پژوهش مناق   –پژوهش از نوع توصتسیی 

نقل شهری از قرن  ومورد مرایعه در ان  پژوهش شامل یرع. مهویط حرکهی خودروها و اقلاعات مربوط به یسته  حمل

های شتهرداری تهران درنات. شتده ای.  در ان  پژوهش در ابهدا، و یتاینامه رانندگی تهران بزرگوبانک اقلاعات راهنمانی

قور مسانگس  محایبه شده هقور مجزا در دو دهه مخهلف بهمنرقه شهر تهران ب22یترع. مهویتط حرکهی ویانل نقلسه برای 

ی ای ترار و اکتسد نسهروژن براهای کرب  مونواکتسد، گازهایت.  در مرحله بعدی یته آیاننده مه  تویسدی ویتانل نقلسه بنا 

چنس  علل آن برریتتی شد  ان  مناق  مورد برریتی ررار گرت. و مسزان پاکسزگی و آیودگی مناق  مخهلف شتهر تهران و ه 

اتهد و های ناشتی از ویانل نقلسه در نک بازه یرعهی خا  اتیا  میدهد که حدارل مسزان تویسد آیانندهها نشتان میبرریتی

های ه شود  یستهای ناشی از ویانل نقلسه میهش یترع. از ان  مسزان بازه یرع.، یبب اتزانش تویسد آیانندهاتزانش و کا

 های محسط زنت. هتهند نقل هوشمند برای کنهرل یرع. بههرن  انده در جه. کاهش تویسد آیانندهوحمل

 

بندی یرع.نقل شهری، بازهوزنت.، یسته  حملهای محسطیرع. ویانل نقلسه، آیاننده :کلیدی هایواژه

 control.khalili@gmail.com : مسؤول* پست الکترونیکی نویسنده 
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 مقدمه
آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه با توجه به پیامدهای 

محیطی ترین معضلات زیستآور به یکی از ملموسزیان

دهد که نشان می هابررسیشهر تهران تبدیل شده است. 

در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران، تعداد بیماران قلبی 

های هوای شهر ابد. آلایندهیعروقی و ریوی افزایش می

شود. ذرات معلق یکی تهران به موارد مختلفی تقسیم می

از  های موجود در هوای شهر تهران هستند کهاز آلاینده

قی طور عمهکنند و بسیستم دفاعی طبیعی بدن عبور می

ها نفوذ کرده و باعث تشدید آسم و اختلال عملکرد به ریه

شوند. اگر غلضت ذرات موجود در هوا بالاتر از یک ریوی می

میر خواهد شد. علاوه بر ذرات معلق، ازن، وباشد، باعث مرگ

رد و گوگسیداککربن، دیاکسیدنیتروژن، مونواکسیددی

ای هوا هستند. عوامل زیادی در هها از دیگر آلایندهسوفات

ترین عوامل آلودگی شهرهای بزرگ نقش دارند. مهم

آلودگی هوای شهر، منابع متحرک تولید آلودگی، 

ها هستند. بر خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت

درصد آلودگی هوا در  57اساس آمار موجود، بیش از 

تهران حاصل همین منابع متحرک تولید آلودگی شهر کلان

(. بر اساس تحقیقات صورت 4931است )معصومی و ایزانلو، 

گرفته عوامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران در قسمت 

بندی منابع متحرک آلودگی به سه دسته زیر تقسیم

 شوند:می

ها و معابر وسایل نقلیه موتوری در حال تردد در خیابان -4

 ها، موتورشامل خودروهای سواری، تاکسیشهری 

 هاها و کامیونبوسها مینیها، اتوبوسسیکلت

وسایل نقلیه هوایی شامل ورود و خروج هواپیماها به  -0

 فرودگاه

ها، لوکوموتیوها و متروهای وسایل نقلیه ریلی شامل ترن -9

 در حال تردد.

 تانداردها اسهای اصلی هوای شهر تهران که برای آنآلاینده

 اند از: مونوشوند عبارتگیری میوجود دارد و اندازه

میکرون، ذرات معلق  42کربن، ذرات معلق کمتر ازاکسید

رد، گوگاکسیدنیتروژن، دیاکسیدمیکرون، دی 7/0کمتر از 

ازن و ترکیبات آلی فرار. به منظور کاهش آلودگی هوای 

ندارد ناشی از احتراق در قوای محرکه خودروها، استا

آلودگی خودرو در کشورهای مختلف تعیین و اجرا 

ای متشکل از سه بخش گردد. این استانداردها مجموعهمی

شوند: حدود مجاز آلایندگی بر اساس کلاس زیر را شامل می

های مورد نیاز برای و نوع خودرو، جزییات آزمون

گیری مقادیر آلودگی در نقاط مختلف عملکردی، اندازه

قانونی لازم برای اعمال و رهگیری مطابق با اقدامات 

ای از برنامه ارتقا استاندارد نمونه 4استاندارد. در جدول 

برای خودروهای بنزینی و زمان اجرای آن در کشور ایران 

 در مقایسه با سال اجرای طرح در اروپا بیان شده است.
 

 

 (1831ای استاندارد خودروهای بنزینی در ایران در مقایسه با اروپا )شرکت ملی نفت ایران، برنامه ارتق -1جدول 

 سال اجرا در اروپا سال اجرا در ایران )عنوان( EUROاستاندارد  )عنوان( ECEاستاندارد 

47-21 83/351/EEC 4953 4399 
R83-00 88/76/EEC 4990 4399 
R83-01 EURO 1 4990 4330 
R83-02 EURO 1 --- 4339 
R83-03 EURO 2 4991 4331 
R83-04 EURO 2 4991 4339 
R83-05 EURO 3 --- 0222 
R83-05 EURO 4 4930 0227 
R83-06 EURO 5 --- 0223 
R83-06 EURO 6 --- 0241 
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 برای خودروهای دیزلی 6تا یورو  1استانداردهای یورو  -2جدول 

استاندارد برای خودروی 

 )عنوان(دیزلی 
 )گرم/ کیلومتر( PM )گرم/ کیلومتر( XNO )گرم/ کیلومتر( CO تاریخ

 41/2 --- 50/0 4330جولای  4یورو 

 292/2 --- 4 4331ژانویه  0یورو 

 27/2 72/2 11/2 0222ژانویه  9یورو 

 207/2 07/2 72/2 0227ژانویه  1یورو 

 227/2 492/2 72/2 0223سپتامبر  7یورو 

 227/2 29/2 72/2 0241سپتامبر  1یورو 

 
 برای خودروهای بنزینی 6تا یورو  1استاندارهای یورو  -8جدول 

استاندارد برای خودروی 

 بنزینی )عنوان(
 )گرم/ کیلومتر( PM )گرم/ کیلومتر( XNO )گرم/ کیلومتر( CO تاریخ

 --- --- 50/0 4330جولای  4یورو 

 --- --- 0/0 4331ژانویه  0یورو 

 --- 47/2 9/0 0222ژانویه  9 یورو

 --- 29/2 4 0227ژانویه  1یورو 

 227/2 21/2 4 0223سپتامبر  7یورو 

 227/2 21/2 4 0241سپتامبر  1یورو 

 

 

در کشوووور ایران از اسوووتواندارهای اروپایی جهت کنترل 

شود. در آلودگی ناشوی از خودروهای تولیدی اسوتفاده می

این اسووتاندارد، حدود مجاز بر اسوواس میزان وزن آلودگی 

خروجی به تفکیک آلاینده )بر حسب گرم( بر مسافت طی 

شووده )بر حسووب کیلومتر( و بر اسوواس گروه خودرو و نوع 

برنامه ارتقا  4شووود. در جدول سوووخت مصوورفی بیان می

اسووتاندارد خودروهای بنزینی در ایران در مقایسووه با اروپا 

تا  4399شووان داده شووده اسووت. در این برنامه از سووال ن

گیری استانداردها در ایران و اروپا نشان روال شکل 0241

سازی استاندارد با پیاده .(4930 ،احدی)داده شوده اسوت 

در سویسوتم احتراق و تکنولوژی ساخت خودروها  1یورو 

اکسوید نیتروژن، مونواکسیدکربن،  هایحدود مجاز آلاینده

و ذرات معلق برای خودروهووای سوووواری هووا ربنهیوودروک

یش تر شده و حتی به ببنزینی و دیزلی بسویار سختگیرانه

 0نسووبت به حدود مجاز آن در اسووتاندارد یورو  ،از نصووف

 1یورو استاندارد  اعمالبا . (4930 ،احدی) یابدکاهش می

های فیزیکی و شووویمیایی  ون و محدود شووودن پارامتر

ها، سووور  و عدد اکتان برای کربنمحتوای گوگرد، هیدرو

 ها برایبنزین، و عدد سوتان، محتوی گوگرد و هیدروکربن

دیزل کیفیوت آلودگی خروجی از خودروها از جمله ذرات 

های نیتروژن و بنزن نواکسووویودکربن، اکسووویودومعلق، م

گیری کاهش خواهد منتشره در هوای محیط به طور  شم

برای خودروهای  1 تا یورو 4. اسوووتانداردهای یورو یوافت

نشان داده  9و  0های دیزلی و بنزینی به ترتیب در جدول

صووورتی که بیشووترین حد مجاز تولید هر هشووده اسووت ب

 آلاینده بر حسب گرم به ازای هر کیلومتر بیان شده است.
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  هابر حسب انواع آلاینده 31-19های تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران در سال -4جدول 

 (1814تهران،  کینقل و ترافوشرکت مطالعات جامع حمل)

 عنوان )سال(
    تعداد روزهای آلوده بر حسب نوع آلاینده  

 10PM 2.5PM اکسیددی نیتروژناکسیددی ازن مونواکسیدکربن

 - 44 2 2 2 419 94سال 

 - 44 2 2 2 473 90سال 

 - 9 2 2 2 97 99سال 

 - 3 2 2 2 91 91سال 

 - 9 2 2 2 50 97سال 

 - 42 2 2 2 5 91سال 

 - 19 2 2 41 5 95سال 

 - 00 2 2 45 1 99سال 

 91 04 2 41 9 1 93سال 

 049 40 2 2 2 2 32سال 

 415 42 2 2 2 2 34سال 

 412 42 2 2 2 2 30سال 

 441 3 2 2 2 2 39سال 

 444 44 2 2 2 2 31سال 

 99 1 2 9 2 2 37سال 

 

 

 یهاتهران از سووال یآلوده هوا یتعداد روزها 1 در جدول

 نشووان داده شووده اسووت. هاندهیبر حسووب انوع آلا 37-94

خطرناک موجود در هوا  یاز گازها یکی کربندیاکسوومونو

حمل  تیگاز در بدن انسوووان در  رف نی. آثار اباشووودیم

رار ف یآل باتی. ترکشودیتوسط خون منعکس م ژنیاکسو

 یخاصوو عاتیما ایهسووتند که از جامدات  یخاصوو یگازها

 ییایمیگازها شووامل انواع مواد شوو نی. اشوووندیمنتشوور م

ها ممکن اسوووت اثرات نامطلو  از آن یهسوووتند، که برخ

و  ی)معصوم مدت داشته باشندو بلند مدتکوتاه یبهداشت

 شوووک که بدون افتیتوان دریم نی(. بنابرا4931 زانلو،یا

کاهش  هلأیکى از مسووا ل اسوواسووى در شووهر تهران، مسوو

وسووایل  شوودهاد درون شووهردوآمدهای ناشووی از آلاینده

پژوهش در نظر  نیمنظور محقق در ا نیبد. اسوووتنقلیه 

 ونقل وحملآلایندگی هوا و  الش  تیدارد با توجه به ماه

سرعت متوسط وسایل نقلیه و میزان ارتباط میان  کیتراف

 دهد.قرار ییمطالعه و شناسا ها را موردتولید آلاینده

ثیر أت تا ماهیتدر این پژوهش هدف اصوولی بر آن اسووت 

سووورعت متوسوووط حرکتی وسوووایل نقلیه در سووویسوووتم 

زیسووت مورد های محیطنقل بر میزان تولید آلایندهوحمل

ق مورد نظر، در مطالعه موردی در تحقی تحلیل قرار گیرد.

گانه شووهر 00شووهر تهران صووورت گرفته اسووت و مناطق 

تهران بووه عنوان منوواطق مورد مطووالعووه مورد بحووث قرار 

اند. محاسووبه میزان تولید سووه آلاینده مهم خروجی گرفته

گانه تهران در اولین گام 00وسوووایول نقلیوه برای مناطق 

ترین ترین و پاکگیرد. مشووخش شوودن آلودهصووورت می

تهران از نظر میزان تولیود آلواینوده در این بخش  منواطق

های سوورعتی بهینه در تولید گیرد. معرفی بازهصووورت می

د. باشوواز دیگر اهداف این بخش می کمترین میزان آلاینده

در نهایت اثرات تغییر بازه سرعت متوسط حرکتی و انتشار 

 گیرد. های ناشی از آن مورد بررسی قرار میآلاینده

اصووولی این تحقیق  سووو التوان گفت لاصوووه میطور خهب

تاثیر سرعت متوسط حرکتی وسایل نقلیه عبارت اسوت از 
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زیسووت در شووهر تهران های محیطبر میزان تولید آلاینده

   گونه است؟

 پیشینه تحقیق

نقل شوووهری و محیط زیسوووت وپژوهشووگران حوزه حمل

مطووالعووات زیووادی را در زمینووه تعوواموول آلودگی هوا و 

اند که در این قسووومت به مروری بر انجام داده نقلوحمل

بررسی شود. پوراحمد و حیدری به این موارد پرداخته می

 محیطی درکشووورهای جهان اسوولامهای زیسووتآلودگی
فراینوودهووای صووونعتی، دفع پرداختنوود و عواملی  ون 

خطرناک، تولید گازهای هوای جامد و نوامنواسوووب زبوالوه

ای توسوط وسایل نقلیه و سوخته شدن سوخت به کارخانه

از منابع اصووولی آلودگی را  هامنظور تولید برق در نیروگاه

خوشووونویس و (. 4931شووومردنود )پوراحمد و حیدری، 

محیطی بر شووواخش تأثیر آلودگی زیسوووتپژویان نیز به 

 لفتوسوعه انسوانی در سوه گروه از کشورها با سطوح مخت

یافتگی به صووورت غیرمسووتقیم از کانال امید به توسووعه

های تابلویی، طی دوره زنودگی بوا اسوووتفاده از روه داده

که نتایج بیانگر اثرگذاری  دپرداختن 0222-0242زموانی 

منفی آلودگی محیط زیست بر امید به زندگی و در نتیجه 

شوواخش توسووعه انسووانی اسووت و هم  نین هر  ه درجه 

کشوورها کمتر باشد شدت اثرگذاری منفی  یافتگیتوسوعه

 آلودگی بر شوواخش توسووعه انسووانی بیشووتر خواهد بود

(. موسووویوند و همکاران با 4937)خوشووونویس و پژویان، 

، مدل AERMODو Baker های تجربیاسوووتفاده از مدل

های عصووبی غیر خطی شووبکه رگرسوویون خطی و مدل

 و مصووونوعی به بررسوووی رابطه میان تعداد وسوووایل نقلیه

ها در نقاط مختلف شوووهر برای بازه زمانی غلظوت آلاینده

های تجربی تحلیل حسواسیت مدلتند. شوش ماهه پرداخ

نشوووان داد کوه متغیر سووورعت اتومبیل در این مطوالعوه 

اثرگوذارترین متغیر در دو مدل تجربی مورد اسوووتفاده در 

اربرد (. ک4931، و همکواران )موسووویونود تحقیق اسوووت

ی زیست محیطهای خطرناک ایندههای نوین حذف آلروه

 از دیگر هاو بهداشوووتی با اسوووتفاده از نانوفتوکاتالیسوووت

ها در مطوالعوات مهم انجام شوووده در جهت حذف آلاینده

(. 4937نیا و همکاران، های اخیر اسوووت )ناصوووحیسوووال

همچنین بررسی فرایند تصفیه گازهای آلوده توسط باریکه 

هنده الکترون در د نین جوایگواه شوووتوا الکترونی و هم

تواند واحدهای صونعتی آلاینده محیط زیست در ایران می

سوووازی این معضووول راهکووار منوواسوووبی جهووت برطرف

مهتابی و (. 4931، و همکاران محیطی باشد )نوریزیسوت

طواهریوان در تحقیقی دیگر به ارزیابی میزان اثربخشوووی 

معوواینووه فنی خودرو بر بهبود عملکرد خودرو و کوواهش 

دهد اند. نتایج این پژوهش نشوووان میا پرداختهآلودگی هو

درصوود مردودی خودروها در  14/49طور متوسووط هکه ب

های خروجی آزمون معواینوه فنی، ناشوووی از عامل آلاینده

بوواشووود. در تحقیقی دیگر، بووه نقش اگزوز خودروهووا می

خودروهوای الکتریکی در کواهش آلودگی هوا و توسوووعووه 

است )نژاد ملایری و  زیسوت هوشمند پرداخته شدهمحیط

شووناسووی طرح جامع کاهش (. آسوویب4937جعفر زاده، 

ترین تحقیقات صورت گرفته زیسوت از مهمآلودگی محیط

در این حوزه اسوووت. هودف این طرح تودوین یوک برنامه 

 و شووناسی است )تارانعملی و تاثیرگذار در جهت آسوویب

های (. درگاهی به بررسوووی میزان آلاینده4930 ،همکاران

ثیر آن بر أهای شهر کرمانشاه و توجی از اگزوز اتومبیلخر

های سوولامت انسووان پرداخته اسووت. در این مطالعه نمونه

مختلفی از خودروهووای داخلی و خووارجی از نظر میزان 

های مختلف ناشوووی از خودروها بر اسووواس تولید آلاینده

کربن مورد بررسووی های مختلفی مثل مونواکسوویدآلاینده

ت. در تحقیقی مهم در این رابطه به بررسووی قرار داده اسوو

 هایزیست در ایران طی سالثر بر آلودگی محیط عوامل م

پرداخته شده است. در این مطالعه عوامل  4930تا  4979

اجتموواعی و  -ایجوواد آلودگی بووا دو دیوودگوواه اقتصوووادی

های های سووالهای اقلیمی و با اسووتفاده از دادهفراسوونج

رهای تعمیم یافته پرداخته است مذکور و به روه گشوتاو

ثیر الگوی رانندگی أ(. بررسووی ت4934، همکاراننظری و )

بر میزان تولید آلایندگی تولیدی توسوط خودروها در شهر 

تهران از دیگر تحقیقات مهم صوووورت گرفته در این حوزه 

اسوت. در این تحقیق با استفاده از  ندین الگوی رانندگی 

های رانندگی اسووتاندارد، اثرات اسووتخراج شووده از سوویکل

تغییر الگوی راننوودگی بر میزان آلودگی شوووهر تهران بووا 

http://priw.ir/article-1-28-fa.pdf
http://priw.ir/article-1-28-fa.pdf
http://priw.ir/article-1-28-fa.pdf
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استفاده از یک مدل محاسبه انتشار آلایندگی مورد بررسی 

ه گر آن اسووت کقرار گرفته اسووت. نتایج این تحقیق بیان

تغییر الگوی راننودگی از حوالوت نرمال به حالت خشووون 

درصووود  12یدکربن را تا تواند تولید آلاینده مونواکسووومی

(. نادریان مطالعه 4934، همکارانافزایش دهد )میرشی و 

های اعمالی بر خودروها برای کاهش تطبیقی سووویسوووتم

آلایندگی هوا در ده کشوور آسیایی مورد بررسی قرار داده 

است. در این پژوهش یک روه ارزیابی مبتنی بر پیمایش 

سوووت و سووویاسوووی برای بهبود کیفیت هوا ارا ه شوووده ا

پیشونهادات لازم را برای کشوورهای مورد بحث ارا ه شده 

های ناشی از ( به برآورد خسارت4991اسوت. هاشومیان )

اکسید و اکسیدنیتروژن و خروجی از مونوهای کربنآلاینده

پردازد. در ثیر آن بر سووولامتی انسوووان میأخودروهوا و تو

ها و کارایی موتورهای تحقیقی دیگر بوه بررسوووی آلواینده

دی های تولیگازسوز تاثیرات بسیار مهمی در میزان آلاینده

ناشوی از اشاره شده است. در این مطالعه شناخت گازهای 

ن و کرباکسیدآلاینده موتور از جمله مونواکسویدکربن، دی

نژاد و اکسید نیتروژن مورد تحلیل قرار گرفته است. )رستم

 هووایو بکووارگیری اتومبیوول (. توسوووعوه4990، همکواران

ثیر زیادی بر أهوشوومند عامل بسوویار کارآمدی اسووت که ت

نقوول و ترافیووک دارد وکواهش تصوووادفووات، کنترل حموول

(McCall & Trivedi, 2006)های کنترل اتومبیل . سیستم

ونقل های حملبه عنوان یکی از اجزای اسواسوی سوویستم

تواند کمک شایانی در هوشومند اسوت که توسووعه آن می

های خروجی از در نتیجه آلایندهجهوت کنترل ترافیوک و 

 .((Sivaraman & Trivedi, 2011آن داشوووتووه بوواشووود 

عنوان یک روه به  نقل هوشووومندوهای حملسووویسوووتم

ده شوو کار گرفتههنقل بوحمل یلهأکارآمد برای بهبود مسوو

اسوووت تووا از طریق آن بتوان بووا خودکوار نمودن حرکووت 

 Zhang) خودرو، پارامترهای خروجی از آن را کنترل نمود

et al., 2010) .  خودروهای مجهووووز بووووه موتورهووووای

ترین عوامل از مهمکه دیزل  درونسووووووووز بنزینوووووی و

که بررسی و کنترل پارامترهای  کننده هوا هسووووتندآلوده

تواند تولید آلودگی توا حودود زیادی میوابسوووتوه بوه آن 

 .(Krzyzanowski, 2008)شهرهای بزرگ را کاهش دهد 

 آلووووودگیشود، با توجه به موضوعات بیان شده نتیجه می

هایی اسووت که نه تنها سوولامت ترین مقولههوا یکی از مهم

ست زیکند بلکه بر کلیه عوامل محیطرا تهدید می انسوان

گذارد. افزایش جمعیت برجای مینامناسب  ثیر بسوووویارأت

ی ی موتوووووری، اسووووتفادهوسایل نقلیه آمدوشهرها، رفت

کننده و بزرگ شدن شهرها، از نادرسووت از وسووایل گورم

که موجب آلودگی هوا  های عصر حاضر اسووووتمشوخصه

 .(WHO, 2006)است شده 

 مبانی نظری 

در این بخش مفاهیم اسوواسووی که در پژوهش مورد بحث 

شوووند. معرفی عامل سرعت خودرو گرفته، معرفی میقرار 

باشد در ترین موضووع مورد بحث این پژوهش میکه مهم

ثیر این عامل بر أگیرد. تاولین گام مورد بررسوووی قرار می

میزان خطرات ناشوووی از آن در ادامه مطالعه بیان شوووده 

است. در پایان، معرفی رابطه سرعت وسایل نقلیه با میزان 

های خطرناک ناشوووی از وسوووایل نقلیه بیان ندهتولید آلای

ر ثیر بسیاأتواند تشوود. بررسوی دقیق این موضوووع میمی

 ها داشته باشد. مهمی در کاهش میزان تولید آلاینده

 سرعت متوسط وسایل نقلیه 

نقل شووهری وسوورعت یک عامل مهم در سوویسووتم حمل

به  که مشووخصوواًسوورعت، افزون بر آنباشوود. افزایش می

انجامد، منجر به افزایش تعوداد و شووودت تصوووادفوات می

گردد که های هوا نیز میافزایش مصووورف انرژی و آلاینده

های اضووافی هر سووه این عوامل مسووتلزم صوورف هزینه

های هسوتند. از طرفی اعمال مقررات سورعت نیز به شیوه

های زینهمختلف سووونتی و خودکار دارای مشوووکلات و ه

ها در برابر خاص خود است که البته واضح است این هزینه

دسوتاوردهای آن قابل صرف نظر کردن است. در کشور ما 

نیز بوا توجوه بوه بالا بودن نرص تصوووادفات، هدف مدیریت 

سورعت، رعایت سرعت مجاز از سوی رانندگان است. البته 

 نکته مهم در این قسومت که باید به آن توجه بسویار شود

ای این موضوووع اسووت که این سوورعت مجاز باید به گونه

طراحی شود که هدف کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا 

مین گردد. در کشوووور مووا نیز برای کنترل و ثبووت أنیز توو

تخلفات ناشوی از سرعت غیرمجاز تمهیدات زیادی اندیشه 
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های ثبت سرعت خودروها جز شوده اسوت که انواع سامانه

های ثبت تخلفات سوورعت با سووامانهاین موارد هسووتند. 

حسگرهای مغناطیسی، سامانه ثبت تخلفات با حسگرهای 

 نین های حسوووگرهای وید ویی و هملیزری، سووواموانوه

هایی با حسووگرهای راداری جز این موارد هسووتند. سووامانه

های ثبت تخلف سرعت در های سوامانهاسوتفاده از فناوری

تاوردهای بسیار  نین کشور ایران، دسسوراسور دنیا و هم

زیوادی را بوه همراه داشوووتوه کوه در نتیجه آن مقبولیت 

سوراسوری مردم و کاهش تصادفات را در پی داشته است. 

ترین روابطی است که محققان رابطه نیلسوون یکی از مهم

در زمینه رابطه سوورعت وسووایل نقلیه با میزان ایمنی آن 

(. در این نمودار مشوخش است 4اند )شوکل بدسوت آورده

که به ازای تغییرات در سوورعت خودرو  ه مقدار تغییرات 

(.4999، همکاراندهد )بهروز و در میزان تصادفات رص می
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 زیستهای محیطآلاینده

ها به آن مطالعات ایمنی راهاز جملوه موارد مهمی کوه در 

های ناشی از وسایل نقلیه توان اشاره کرد تولید آلایندهمی

های دهد که آلایندهباشوود. تحقیقات نشووان میشوهری می

اکسووویدکربن و اکسوووید نیتروژن، مونواکسووویدکربن، دی

های نسووخته از طریق لوله اگزوز وسایل نقلیه هیدروکربن

ها کنند. این آلایندهوده میزیست را آلتخلیه شده و محیط

هایی هسوووتند که سوووازمان حفا ت از ترین آلوایندهمهم

اند. مطابق تحقیقات، هوا را معرفی کردهزیسوووت آنمحیط

خوودروهووا بووه تونوهووایوی بوزرگوتوریون مونبع آلودگی 

آیند. تحقیقات مهمی در این مونواکسیدکربن به شمار می

 خروجی ترین نتایجزمینه صوووورت گرفته که یکی از مهم

هوا محواسوووبه رابطه معنادار بین تولید سوووه این پژوهش

آلاینده مهم مونواکسوویدکربن، اکسوویدنیتروژن و ترکیبات 

آلی فرار و سرعت وسایل نقلیه است. بر خلاف تصور، رابطه 

مسوتقیمی بین سرعت و میزان تولید آلودگی وجود ندارد 

هوا در یک رنج سووورعتی خاص کمترین و هر کودام از آن

ن تولید آلودگی را دارند. این الگوی مهم بدست آمده میزا

سبب شد تا به بررسی مناطق مختلف شهر تهران پرداخته 

محیطی قرار شووود و مناطق مختلف مورد بررسووی زیسووت

مشوخش اسوت، مشاهده  0طور که از شوکل گیرند. همان

شوووود که میزان تولید این آلاینده با افزایش سووورعت می

یابد. رابطه میزان تولید آلاینده وسوووایول نقلیه کاهش می

ترکیبات آلی فرار در مقایسووه با سوورعت متوسووط وسووایل 

کیلومتر بر ساعت شیب کاهشی زیادی  12نقلیه تا سرعت 

داشوته ولی از این سورعت به بعد با شیب کمتری کاهش 

یابد که نشان از این دارد که از این سرعت به بعد، این می

یابد. آلاینده بعدی ش میآلواینده با سووورعت کمتری کاه

باشوود که مورد بحث در این پژوهش، اکسووید نیتروژن می

تغییرات این آلاینده بر اساس سرعت متوسط وسایل نقلیه 

نشوووان داده شوووده اسوووت. بر خلاف آلاینده  9در شوووکل 

ترکیبات آلی فرار که با افزایش سرعت یک مقدار کاهشی 

ت اسووت و در را داشووت، اما در این آلاینده موضوووع متفاو

یووک بووازه معین کمترین میزان تولیوود خود را دارد. این 

کیلومتر بر سووواعت  12تا  72آلاینده تقریبا در سووورعت 

کمترین مقوودار تولیوودی خود را دارد و افزایش و کوواهش 

میزان سوورعت متوسووط از این بازه برابر اسووت با افزایش 

شووویوب نمودار و در نتیجوه افزایش میزان تولید آلاینده. 
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، رابطه میزان 1لاینده سوووم نشووان داده شووده در شووکل آ

تولید آلاینده مونواکسویدکربن را با سرعت متوسط وسایل 

دهد. این آلاینده نیز همانند آلاینده اکسید نقلیه نشان می

نیتروژن رفتواری مشوووابوه دارد. نکتوه مورد توجه در این 

قسومت این موضووع است که بازه سرعتی این دو آلاینده 

لید حداقل میزان، با هم برابر نیسوووت. در تولید این در تو

کیلومتر بر سووواعت  77تا  17آلواینده، در سووورعت های 

کمترین میزان از این آلاینده توسووط وسووایل نقلیه تولید 

 ندین  0225هایی که در سال شود. بر اساس گزارهمی

تیم تحقیقوواتی در آمریکووا آموواده کردنوود اینطور نتیجووه 

مایل بر سرعت، انتشار  77کاهش سرعت به شود که با می

یابد و انجام و درصووود کاهش می 42هوا بوه میزانآلودگی

ها نیازمند هزینه اعمال این محدودیت سووورعت در خیابان

سووازی اسووت. به باشوود و به راحتی قابل پیادهزیادی نمی

دنبال این تحقیقات، در کشور فنلاند نیز تحقیقاتی در این 

مایل بر  97که افزایش سووورعت تا رابطه صوووورت گرفت 

شووود و با های هوا میسوواعت باعث کاهش شوودید آلاینده

افزایش مجدد سوورعت، این روند با شوودت کمتری افزایش 

توان نتیجه گرفت که در محدوده طور کلی میهیوابد. بمی

های تولیدی مایل بر سووواعت آلاینده 77تا  97سووورعتی 

)بهروز و  رسوووندوسوووایل نقلیه به حداقل مقدار خود می

 (.4999، همکاران

 

 

 هامواد و روش
روه اصووولی این پژوهش از نظر ماهیت، و نحوه انجام آن 

ها، روه تحلیلی اسووت. روه گردآوری داده –توصوویفی 

 ایها، مطالعات کتابخانهای و ابزار گردآوری دادهکتوابخانه

های استفاده شده در این پژوهش از و اینترنتی است. داده

راننوودگی تهران بزرگ و  و بووانووک اطلوواعووات راهنمووایی

اند. رابطه های شووهرداری تهران اسووتخراج شوودهسووالنامه

شده در این پژوهش، بر اساس الگوی روابط اصلی استفاده 

بین میزان سوورعت متوسووط وسووایل نقلیه و میزان تولید 

های ناشوی از وسوایل نقلیه اسووت. سایر اطلاعات و آلاینده

هوا و مقوالوات مجلووات مقوالوات در این پژوهش از گزاره

های معتبر داخلی و خارجی پژوهشوووی و کنفرانس -علمی

طالعه در ابتدا میزان سوورعت اند. در این ماسووتخراج شووده

گانه تهران در 00متوسوط حرکت وسایل نقلیه در مناطق 

دو نمونه متوسووط زمانی مورد بررسووی قرار گرفته اسووت. 

سوپس به بحث رابطه سورعت متوسط حرکتی خودروها و 

ها پرداخته شوده است. در ادامه میزان میزان تولید آلاینده

اکسووید نیتروژن و  مونواکسووید،های کربنانتشووار آلاینده

گانه شووهر تهران محاسبه شده 00گازهای فرار در مناطق 

اسوووت. در نهوایت نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی مناطق 

هووای مختلف شوووهر تهران از نظر میزان تولیوود آلوواینووده

غیرمجاز از طریق تطابق الگوی میزان سوورعت متوسووط با 

 پذیرد. میزان تولید آلاینده انجام می
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 نتایج 
در این مطالعه پس از گردآوری اطلاعات و منابع و استفاده 

ها، عامل سوورعت خودرو به عنوان یک از مبانی و پیشووینه

شود. های خودرو معرفی میعامل اساسی در تولید آلاینده

ها را تا میزان توانود میزان تولیود آلواینودهاین عوامول می

های طور که در شکلکاهش یا افزایش دهد. همان خاصوی

های مختلف حرکتی شوود، در سرعتمشواهده می 1تا  0

باشووود. خودرو، میزان تولیود گوازهای آلاینده متفاوت می

نمودارهای این الگو نشووان دهنده این موضوووع اسووت که 

های های کم ممکن اسووت میزان آلایندهحتی در سوورعت

د. پس قرارگیری خودروها در تولیدی خودروها زیاد باشووو

ها لایندهآتواند در کاهش تولید های سوورعت خاص میبازه

ثیر بسوزایی داشوته باشود. در این مطالعه میزان سرعت أت

طور مجزا برای منوواطق هحرکتی برای شوووهر تهران و بوو

گانه تهران به همراه بررسوووی روند رشووود سووویسوووتم 00

شده است. این پرداخته  31تا  99های نقل در سالوحمل

دو نمونه، دو نمونه متوسوط از دو دهه مختلف برای نشان 

های مورد بررسووی اسووت دادن روند حرکتی تولید آلاینده

مشووخش اسووت بجز  7طور که از شووکل (. همان7 )شووکل

 ند منطقه، در بیشتر مناطق تهران طی این دوره سرعت 

متوسوط حرکتی خودروها کاهش داشوته است. در مرحله 

های ز یافته های این مطالعه به میزان تولید آلایندهبعدی ا

محیطی بر اساس سرعت متوسط حرکتی خودروها زیسوت

 (.9تا  1های پرداخته شده است )شکل
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 بحث
ثیر سرعت متوسط حرکتی أدر این مطالعه به بررسی ت

ها پرداخته شد. این مطالعه خودروها بر میزان تولید آلاینده

در ابتدا به بررسی سرعت متوسط حرکتی خودروها در 

منطقه مورد مطالعه یعنی شهر تهران پرداخته است. سپس 

برای هر یک از مناطق تهران این محاسبات صورت مجزا 

صورت گرفته است. در مرحله بعدی میزان تولید هر کدام 

های ها برای مناطق مختلف شهر تهران در بازهایندهاز آل

 7طور که از شکل زمانی مختلف بررسی شده است. همان

مشخش است بجز  ند منطقه، در بیشتر مناطق تهران 

طی این دوره سرعت متوسط حرکتی خودروها کاهش 

داشته است. کاهش میزان متوسط سرعت در این دوره 

مند و نظارتی در کنترل نشان از وجود انواع سیستم هوش

سرعت خودروها است. این کاهش سرعت در طی دوره از 

بسیاری جهات مفید بوده و اثرات مثبتی را در سیستم 

کند. نکته مهم و قابل بررسی در این نقل ایجاد می و حمل

زمینه اثرات غیرمستقیم ناشی از این کاهش سرعت در 

ل سرعت نقل است. عاموهای دیگر سیستم حملقسمت

یک عامل بسیار مهم در نحوه کارکرد موتور خودرو و در 

ه طور کنتیجه میزان تولید آلاینده ناشی از آن است. همان

نشان داده شده است این کاهش سرعت  9-1های در شکل

در باشد. های هوا بسیار مهم میدر میزان تولید آلاینده

ذکر شده در  یهاندهیآلا دیتول زانیمرحله به م نیاول

گانه تهران پرداخته شده است. رابطه سرعت و 00مناطق 

 نیبازه سرعت خاص کمتر کیدر  ندهیآلا دیتول زانیم

موتور  سرعت مجدداً  شیمقدار خود را دارد و با کاهش و افزا

قرار  هاندهیآلا دیدر تول ینامناسب تیخودروها در وضع

 مطابق  را به همراه دارد. ینامناسب طیو شرا فتهگر

 ربندکیمونواکس ندهیآلا دیتول زانیاز نظر م 9-1های شکل

 دیتول زانیم نیکمتر 04و  43 ،49 ،7مناطق  ،99در سال 

 نیترآلوده 45و  40، 44، 5، 1مناطق  یرا دارند ول ندهیآلا

دهه  کی. پس از شوندیمناطق شهر تهران محسو  م

، 49، 7 ،1مناطق ک،ینقل و تراف و توسعه و کنترل حمل

کننده دیتول نیعنوان کمتر بهتهران  00و  04 ،43

 زانیم نیشتریب 40و  44، 5، 1 اطقو من دکربنیمونواکس

ه تفاوتی که در این دهه دید را دارند. دکربنیمونواکس دیتول

شود این موضوع است که مناطق تهران از نظر تولید می

ین ا یکسان هستند اما میزان تولید این آلاینده تقریباً 

هم در حالت کمترین و هم بیشتری  32آلاینده در دهه 

میزان تولید آلاینده، افزایش یافته است. آلاینده دوم مورد 

بررسی در این پژوهش ترکیبات آلی فرار بودند که در دهه 

، 1کمترین و مناطق  00و  04، 43، 49، 7گذشته منطقه 

 را بیشترین میزان تولید این آلاینده 45و  40، 44، 5

کمترین و  00گیری منطقه داشتند. در دهه دوم نمونه

بیشترین میزان تولید این آلاینده را  40و  44، 1مناطق 

، 43، 49، 7دارند. در مورد آلاینده سوم در ابتدا منطقه 

و  40، 44، 5، 1کمترین و در دهه اول مناطق  00و 04

بیشترین و در دهه حال منطقه همان مناطق کمترین  45

بیشترین تولیدکننده این آلاینده  40و  44، 5، 1ناطق و م

هستند. اما نکته جالب این است که در تمامی موارد بیشینه 

توان ها افزایش یافته است که میمیزان تولید این آلاینده

کم شدن سرعت متوسط را یک عامل مهم در ایجاد آن 

 سرعت متوسط راتیثأت نهیدر زم یدر مطالعه بعددانست. 

در شهر تهران، نحوه مطالعه از  هاندهیآلا دیتول زانیم بر

در سال  هاابانیبه کل شهر تهران و نوع خ یاحالت منطقه

 42و  3طور که از شکل پرداخته شده است. همان 31

 ،یاصل یهاابانی هار نوع بزرگراه، خ شود،یمشاهده م

مطالعه مورد  نیدر ا یمحل یو دسترس یفرع یهاابانیخ

 ندهیسه آلا دیتول زانیقرار گرفته است. م یبررس

در  دیاکس تروژنیفرار و رونده و ن یگازها کربن،دیمونواکس

 دهدیشده است. مطالعات نشان م یبررس یجامعه آمار نیا

 نیترشیب یاصل یهاابانیفرار در خ یگازها دیتول زانیکه م

 دیتول زانیمقدار را دارد. م نیتهران کمتر یهابزرگراه رو د

 دیشهر تهران مطابق تول یبرا زین دیاکس تروژنین ندهیآلا

 نی. نکته قابل توجه در اباشدیفرار م یگازها ندهیآلا

از ده  شیاست که ب دکربنیمونواکس دیتول زانیم یبررس

در شبکه معابر شهر تهران توسط  هاندهیآلا ریبرابر سا

 را بر یهنجارناب اریکه اثرات بس گرددیم دیخودروها تول

 و سلامت انسان دارد. یزندگ
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 محیطیزیست هایدر قسمت بعدی، میزان تولید آلودگی

بر اساس زمان )ساعات طول روز( مورد بحث قرار گرفته 

شده است. هدف از بررسی این قسمت این موضوع است 

د های مورثیری بر میزان تولید آلایندهأکه عامل زمان  ه ت

بررسی دارد. در این بررسی، از ساعت شش صبح تا هفت 

ی بررس ها در کل شهر تهرانبعداز هر میزان تولید آلاینده

متوسط سرعت شبکه معابر تهران در  44شده است. شکل 

ها را در طول میزان تولید این آلاینده 40شکل  ساعات روز

طور که در شکل فوق دهد. هماناین دوره زمانی نشان می

های مذکور کنید عامل زمان در تولید آلایندهمشاهده می

روز تفاوت قابل توجهی را ایجاد نکرده است و در طول 

های مورد بررسی یکنواخت است. آلاینده تولید تقریباً

 5بیشترین میزان تولید آلاینده نیتروژن اکسید در ساعت 

صبح و اوج ترافیک در شهر تهران است. دو آلاینده دیگر 

ذکر شده نیز در همین ساعت بیشترین مقدار خود را دارند. 

رل تکن ستمیس دیتول زانیقسمت از مطالعه، به م نیدر ا

 زمان یط یریو پوشش نظارت تصو افتهیهوشمند ارتقا 

 49طور که از شکل مورد مطالعه پرداخته شده است. همان

هوشمند از  یهاستمیس نیا دیتول زانیمشخش است م

است. توسعه  افتهی شیعدد افزا 922حدود  31تا  91سال 

 یو مال یبه کاهش تصادفات و خسارات جان اساختاره نیا

 زانیم زین 41است. در شکل  رگذاریثأت اریها بساز آن یناش

بر حسب دستگاه نشان  یرینظارت تصو ستمیپوشش س

 092نظارت از حدود  یهاستمیس نیداده شده است. ا

است.  دهیرس 31دستگاه در سال  132دستگاه به حدود 

 که باشدینکته م نیا تقسم نیموضوع مورد بحث در ا

کاهش تصادفات و  هاستمیس نیا یدر تمام یهدف اصل

 سبب هاستمیس نیا کهیها است، در حالانسان ریم و مرگ

موضوع سبب  نیخودروها شده و ا یکاهش سرعت حرکت

 دیاوج تول زانیخودروها در م یشده تا بازه سرعت حرکت

 هادهنید آلایتول زانیموضوع م نیکه ا ردیقرار گ هاندهیآلا

 و مرگ شیمنجر به افزا دهیپد نیداده و خود ا شیرا افزا

از  یناش ریم و مرگ 1742. ثبت شودیها مانسان ریم

توسط سرپرست گروه  37هوا در تهران در سال  یآلودگ

و کار وزارت بهداشت گزاره شده  طیسلامت هوا مرکز مح

 است.
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تفاوت اصلی نتایج این پژوهش با پیشینه تجربی و نظری 

ررسی میزان این موضوع این است که در این پژوهش به ب

سرعت حرکتی متوسط وسایل نقلیه و رابطه آن با میزان 

های مونواکسیدکربن، اکسید نیتروژن و تولید آلاینده

 دهدگازهای فرار پرداخته شده است. این بررسی نشان می

های ناشی از وسایل نقلیه در یک که میزان تولید آلاینده

 سرعت افتد. افزایش و کاهشبازه سرعتی خاص اتفاق می

های از این میزان بازه سرعت، سبب افزایش تولید آلاینده

 شود که این محدوده سرعت تقریباًناشی از وسایل نقلیه می

کیلومتر بر ساعت است. در ادامه به  97تا  77از سرعت 

بررسی سرعت متوسط حرکت خودروها در مطالعه موردی 

دهه ای متوسط از به عنوان نمونه 99شهر تهران در سال 

پرداخته شد و میزان آلودگی ناشی از سرعت متوسط  92

گانه تهران محاسبه گردید. در ادامه 00خودروها در مناطق 

نقل در این زمینه، وپس از گذشت یک دهه توسعه حمل

سرعت متوسط و میزان تولید  مجدداً 31در سال 

های مناطق تهران مورد بررسی قرار گرفت که سبب آلاینده

متوسط در شهر تهران شده است. این  کاهش سرعت

های فوق از کاهش سرعت سبب افزایش تولید آلاینده

رت های نظاوسایل نقلیه شهری شده است. تولید سیستم

سال  42نقل هوشمند در طی ودوربینی شهری و حمل

گذشته به شدت در شهر تهران توسعه پیدا کرده که یک 

انی و مالی ثر در کاهش تصادفات و خسارات ج عامل م

ونقل ناشی از آن شده است. در توسعه سیستم حمل

باشد نقل هوشمند بسیار مفید میواستفاده از سیستم حمل

ثیر بسیار مهمی در جهت کاهش تصادفات و کنترل أو ت

با  ها باید به نحوی باشد تاترافیک دارد. توسعه این سیستم

کاهش تصادفات، سبب افزایش خسارت به قسمت دیگری 

زیست نشود. نتایج از زندگی بشر از جمله آلودگی محیط

های این پژوهش کمک شایانی به مسا ل مربوط به یافته

ونقل شهری و آلاینده های تولیدی از آن دارد. کنترل حمل

سرعت متوسط ناشی از این سیستم و عدم توجه به بحث 

های ناشی از این پدیده منجر به آلودگی هوا و تولید آلاینده

میر ناشی از آن شده است. نتیجه وها و مرگانواع بیماری

شود قرارگیری در حالت بهینه سرعت حرکتی خودروها می

نقل هوشمند در این زمینه وو افزایش کارکرد سیستم حمل

تواند به کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی در این می

زمینه کمک شایانی کند. پیشنهاد اصلی این پژوهش این 

توان با تغییر بازه سرعت حرکتی در وضوع است که میم

های خاص که بیشترین میزان تولید آلودگی را دارند خیابان

 نین ایجاد محدودیت ورود تعداد خودرو در سطح و هم

ها در این بازه قرار گیرد، این معابر به نحوی که سرعت آن

به سمت تغییرات اساسی در پیشرفت این سیستم حرکت 

طی محیهای زیستبه نحوی که کمترین میزان آلایندهکرد 

 تولید شود.
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Abstract 
In the last decades, urban transportation systems and its effectes has attracted attention of 

researchers. The production of several dangerous pollutants caused by these systems has 

endangered human health in urban life. Analysis of average vehicle speed on pollutant 

enviromental is the main goal of this stud  . The research method is descriptive – analytical and 

22 areas of Tehran city is the region of this study. The used data in this research includes 

average vehicle speed and the information of urban transportation system have been used 

traffic police information bank and Tehran municipality yearbook. In this research at first, the 

average vehicle speed have been calculated for 22 areas of Tehran city separately in two 

different decades. In the next step, the production of three important pollutants, namely carbon 

monoxide, volatile gas and nitrogen oxide, have been investigated by vehicles and the level 

of cleanliness and pollution have been analyzed in different regions of Tehran and its causes. 

Investigations shows that the emissions of enviromental pollutants by vehicles is occurring at 

a certain range of speed. Increasing and reducing speed of this range, increases the production 

of pollutants from vehicles. Intelligent transportation system is the best idea to automatic 

control the transportation speed to reduce the pollution generation. 

 
Key words: Vehicle Speed, Environmental Pollutants, Urban Transportation System, Range 

of Speed.
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