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چکیده
در چند دههی گذشتهه یسته های حملونقل شهری و اثرات ناشی از آن توجه بتساری از پژوهشگران را به خود جلب کرده
ایت .تویسد چندن آیاننده خررنا ناشتی از ان یتستته ها ،همواره یلام .انتان ها را در زندگی شهری به خرر انداخهه
ای .تحلسل اثرات یرع .مهویط ویانل نقلسه بر مسزان تویسد آیانندههای محسط زنت .هدف اصلی ان مرایعه ای .روش
پژوهش از نوع توصتسیی – تحلسلی ایت .و جامعه مورد مرایعه در ان پژوهش مناق 22گانه شتتهر تهران هتهند دادههای
مورد مرایعه در ان پژوهش شامل یرع .مهویط حرکهی خودروها و اقلاعات مربوط به یسته حملونقل شهری از قرن
بانک اقلاعات راهنمانیورانندگی تهران بزرگ و یتاینامههای شتهرداری تهران درنات .شتده ای .در ان پژوهش در ابهدا،
یترع .مهویتط حرکهی ویانل نقلسه برای 22منرقه شهر تهران بهقور مجزا در دو دهه مخهلف بهقور مسانگس محایبه شده
ایت .در مرحله بعدی یته آیاننده مه تویسدی ویتانل نقلسه بنا های کرب مونواکتسد ،گازهای ترار و اکتسد نسهروژن برای
ان مناق مورد برریتی ررار گرت .و مسزان پاکسزگی و آیودگی مناق مخهلف شتهر تهران و ه چنس علل آن برریتتی شد
برریتیها نشتان میدهد که حدارل مسزان تویسد آیانندههای ناشتی از ویانل نقلسه در نک بازه یرعهی خا

اتیا میاتهد و

اتزانش و کاهش یترع .از ان مسزان بازه یرع ،.یبب اتزانش تویسد آیانندههای ناشی از ویانل نقلسه میشود یسته های
حملونقل هوشمند برای کنهرل یرع .بههرن انده در جه .کاهش تویسد آیانندههای محسط زنت .هتهند
واژههای کلیدی :یرع .ویانل نقلسه ،آیانندههای محسطزنت ،.یسته حملونقل شهری ،بازهبندی یرع.
* پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:

control.khalili@gmail.com
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مهماندار و همکاران

مقدمه
آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه با توجه به پیامدهای
زیانآور به یکی از ملموسترین معضلات زیستمحیطی
شهر تهران تبدیل شده است .بررسیها نشان میدهد که
در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران ،تعداد بیماران قلبی
عروقی و ریوی افزایش مییابد .آلایندههای هوای شهر
تهران به موارد مختلفی تقسیم میشود .ذرات معلق یکی
از آلایندههای موجود در هوای شهر تهران هستند که از
سیستم دفاعی طبیعی بدن عبور میکنند و بهطور عمقی
به ریهها نفوذ کرده و باعث تشدید آسم و اختلال عملکرد
ریوی میشوند .اگر غلضت ذرات موجود در هوا بالاتر از یک
باشد ،باعث مرگومیر خواهد شد .علاوه بر ذرات معلق ،ازن،
دیاکسیدنیتروژن ،مونواکسیدکربن ،دیاکسیدگوگرد و
سوفاتها از دیگر آلایندههای هوا هستند .عوامل زیادی در
آلودگی شهرهای بزرگ نقش دارند .مهمترین عوامل
آلودگی هوای شهر ،منابع متحرک تولید آلودگی،
خودروهای سبک ،سنگین و موتورسیکلتها هستند .بر
اساس آمار موجود ،بیش از  57درصد آلودگی هوا در
کلانشهر تهران حاصل همین منابع متحرک تولید آلودگی
است (معصومی و ایزانلو .)4931 ،بر اساس تحقیقات صورت
گرفته عوامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران در قسمت
منابع متحرک آلودگی به سه دسته زیر تقسیمبندی
میشوند:

 -4وسایل نقلیه موتوری در حال تردد در خیابانها و معابر
شهری شامل خودروهای سواری ،تاکسیها ،موتور
سیکلتها ،اتوبوسها مینیبوسها و کامیونها
 -0وسایل نقلیه هوایی شامل ورود و خروج هواپیماها به
فرودگاه
 -9وسایل نقلیه ریلی شامل ترنها ،لوکوموتیوها و متروهای
در حال تردد.
آلایندههای اصلی هوای شهر تهران که برای آنها استاندارد
وجود دارد و اندازهگیری میشوند عبارتاند از :مونو
اکسیدکربن ،ذرات معلق کمتر از 42میکرون ،ذرات معلق
کمتر از  0/7میکرون ،دیاکسیدنیتروژن ،دیاکسیدگوگرد،
ازن و ترکیبات آلی فرار .به منظور کاهش آلودگی هوای
ناشی از احتراق در قوای محرکه خودروها ،استاندارد
آلودگی خودرو در کشورهای مختلف تعیین و اجرا
میگردد .این استانداردها مجموعهای متشکل از سه بخش
زیر را شامل میشوند :حدود مجاز آلایندگی بر اساس کلاس
و نوع خودرو ،جزییات آزمونهای مورد نیاز برای
اندازهگیری مقادیر آلودگی در نقاط مختلف عملکردی،
اقدامات قانونی لازم برای اعمال و رهگیری مطابق با
استاندارد .در جدول  4نمونهای از برنامه ارتقا استاندارد
برای خودروهای بنزینی و زمان اجرای آن در کشور ایران
در مقایسه با سال اجرای طرح در اروپا بیان شده است.

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

02

استاندارد ( ECEعنوان)

استاندارد ( EUROعنوان)

سال اجرا در ایران

سال اجرا در اروپا

21-47

83/351/EEC

R83-00

88/76/EEC

R83-01

EURO 1

R83-02

EURO 1

R83-03

EURO 2

R83-04

EURO 2

R83-05

EURO 3

R83-05

EURO 4

R83-06

EURO 5

R83-06

EURO 6

4953
4990
4990
--4991
4991
--4930
-----

4399
4399
4330
4339
4331
4339
0222
0227
0223
0241
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جدول  -2استانداردهای یورو  1تا یورو  6برای خودروهای دیزلی

استاندارد برای خودروی
دیزلی (عنوان)
یورو 4
یورو 0
یورو 9
یورو 1
یورو 7
یورو 1

تاریخ

( COگرم /کیلومتر)

( NOXگرم /کیلومتر)

( PMگرم /کیلومتر)

جولای 4330
ژانویه 4331
ژانویه 0222
ژانویه 0227
سپتامبر 0223
سپتامبر 0241

0/50
4
2/11
2/72
2/72
2/72

-----

2/41
2/292
2/27
2/207
2/227
2/227

2/72
2/07
2/492
2/29

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

استاندارد برای خودروی
بنزینی (عنوان)
یورو 4
یورو 0
یورو 9
یورو 1
یورو 7
یورو 1

تاریخ

( COگرم /کیلومتر)

( NOXگرم /کیلومتر)

( PMگرم /کیلومتر)

جولای 4330
ژانویه 4331
ژانویه 0222
ژانویه 0227
سپتامبر 0223
سپتامبر 0241

0/50
0/0
0/9
4
4
4

-----

---------

در کشوووور ایران از اسوووتواندارهای اروپایی جهت کنترل
آلودگی ناشوی از خودروهای تولیدی اسوتفاده میشود .در
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
سوووخت مصوورفی بیان میشووود .در جدول  4برنامه ارتقا
اسووتاندارد خودروهای بنزینی در ایران در مقایسووه با اروپا
نشووان داده شووده اسووت .در این برنامه از سووال  4399تا
 0241روال شکلگیری استانداردها در ایران و اروپا نشان
داده شوده اسوت (احدی .)4930 ،با پیادهسازی استاندارد
یورو  1در سویسوتم احتراق و تکنولوژی ساخت خودروها
حدود مجاز آلایندههای اکسوید نیتروژن ،مونواکسیدکربن،
هیوودروکربنهووا و ذرات معلق برای خودروهووای سوووواری
بنزینی و دیزلی بسویار سختگیرانهتر شده و حتی به بیش

2/47
2/29
2/21
2/21

2/227
2/227

از نصووف ،نسووبت به حدود مجاز آن در اسووتاندارد یورو 0
کاهش مییابد (احدی .)4930 ،با اعمال استاندارد یورو 1
و محدود شووودن پارامترهای فیزیکی و شووویمیایی ون
محتوای گوگرد ،هیدروکربنها ،سووور و عدد اکتان برای
بنزین ،و عدد سوتان ،محتوی گوگرد و هیدروکربنها برای
دیزل کیفیوت آلودگی خروجی از خودروها از جمله ذرات
معلق ،مونواکسووویودکربن ،اکسووویودهای نیتروژن و بنزن
منتشره در هوای محیط به طور شمگیری کاهش خواهد
یوافت .اسوووتانداردهای یورو  4تا یورو  1برای خودروهای
دیزلی و بنزینی به ترتیب در جدولهای  0و  9نشان داده
شووده اسووت بهصووورتی که بیشووترین حد مجاز تولید هر
آلاینده بر حسب گرم به ازای هر کیلومتر بیان شده است.
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جدول  -4تعداد روزهای آلوده هوای شهر تهران در سالهای  31-19بر حسب انواع آلایندهها
(شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران)1814 ،

عنوان (سال)
سال 94
سال 90
سال 99
سال 91
سال 97
سال 91
سال 95
سال 99
سال 93
سال 32
سال 34
سال 30
سال 39
سال 31
سال 37

تعداد روزهای آلوده بر حسب نوع آلاینده
مونواکسیدکربن

ازن

دیاکسیدنیتروژن

دیاکسید

PM10

PM2.5

419
473
97
91
50
5
5
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
41
45
9
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
41
2
2
2
2
2
9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

44
44
9
3
9
42
19
00
04
40
42
42
3
44
1

91
049
415
412
441
444
99

در جدول  1تعداد روزهای آلوده هوای تهران از سووالهای
 94-37بر حسووب انوع آلایندهها نشووان داده شووده اسووت.
مونواکسوویدکربن یکی از گازهای خطرناک موجود در هوا
میباشووود .آثار این گاز در بدن انسوووان در رفیت حمل
اکسویژن توسط خون منعکس میشود .ترکیبات آلی فرار
گازهای خاص وی هسووتند که از جامدات یا مایعات خاص وی
منتشوور میشوووند .این گازها شووامل انواع مواد شوویمیایی
هسوووتند ،که برخی از آنها ممکن اسوووت اثرات نامطلو
بهداشتی کوتاهمدت و بلندمدت داشته باشند (معصومی و
ایزانلو .)4931 ،بنابراین میتوان دریافت که بدون شوووک
یکى از مسووا ل اسوواسووى در شووهر تهران ،مسووأله کاهش
آلایندههای ناشووی از آمدوشوودهاد درون شووهرد وسووایل
نقلیه اسوووت .بدین منظور محقق در این پژوهش در نظر
دارد با توجه به ماهیت الش آلایندگی هوا و حملونقل و
ترافیک ارتباط میان سرعت متوسط وسایل نقلیه و میزان
تولید آلایندهها را مورد مطالعه و شناسایی قراردهد.
00

در این پژوهش هدف اصوولی بر آن اسووت تا ماهیت تأثیر
سووورعت متوسوووط حرکتی وسوووایل نقلیه در سووویسوووتم
حملونقل بر میزان تولید آلایندههای محیطزیسووت مورد
تحلیل قرار گیرد .مطالعه موردی در تحقیق مورد نظر ،در
شووهر تهران صووورت گرفته اسووت و مناطق 00گانه شووهر
تهران بووه عنوان منوواطق مورد مطووالعووه مورد بحووث قرار
گرفتهاند .محاسووبه میزان تولید سووه آلاینده مهم خروجی
وسوووایول نقلیوه برای مناطق 00گانه تهران در اولین گام
صووورت میگیرد .مشووخش شوودن آلودهترین و پاکترین
منواطق تهران از نظر میزان تولیود آلواینوده در این بخش
صووورت میگیرد .معرفی بازههای سوورعتی بهینه در تولید
کمترین میزان آلاینده از دیگر اهداف این بخش میباش ود.
در نهایت اثرات تغییر بازه سرعت متوسط حرکتی و انتشار
آلایندههای ناشی از آن مورد بررسی قرار میگیرد.
بهطور خلاصوووه میتوان گفت سووو ال اصووولی این تحقیق
عبارت اسوت از تاثیر سرعت متوسط حرکتی وسایل نقلیه
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بر میزان تولید آلایندههای محیطزیسووت در شووهر تهران
گونه است؟
پیشینه تحقیق
پژوهشووگران حوزه حملونقل شوووهری و محیط زیسوووت
مطووالعووات زیووادی را در زمینووه تعوواموول آلودگی هوا و
حملونقل انجام دادهاند که در این قسووومت به مروری بر
این موارد پرداخته میشود .پوراحمد و حیدری به بررسی
آلودگیهای زیسووتمحیطی درکشووورهای جهان اسوولام
پرداختنوود و عواملی ون فراینوودهووای صووونعتی ،دفع
نوامنواسوووب زبوالوههوای جامد و خطرناک ،تولید گازهای
کارخانهای توسوط وسایل نقلیه و سوخته شدن سوخت به
منظور تولید برق در نیروگاهها را از منابع اصووولی آلودگی
شووومردنود (پوراحمد و حیدری .)4931 ،خوشووونویس و
پژویان نیز به تأثیر آلودگی زیسوووتمحیطی بر شووواخش
توسوعه انسوانی در سوه گروه از کشورها با سطوح مختلف
توسووعهیافتگی به صووورت غیرمسووتقیم از کانال امید به
زنودگی بوا اسوووتفاده از روه دادههای تابلویی ،طی دوره
زموانی  0222-0242پرداختند که نتایج بیانگر اثرگذاری
منفی آلودگی محیط زیست بر امید به زندگی و در نتیجه
شوواخش توسووعه انسووانی اسووت و هم نین هر ه درجه
توسوعهیافتگی کشوورها کمتر باشد شدت اثرگذاری منفی
آلودگی بر شوواخش توسووعه انسووانی بیشووتر خواهد بود
(خوشووونویس و پژویان .)4937 ،موسووویوند و همکاران با
اسوووتفاده از مدل های تجربی  Bakerو ،AERMODمدل
رگرسوویون خطی و مدل غیر خطی شووبکه های عصووبی
مصووونوعی به بررسوووی رابطه میان تعداد وسوووایل نقلیه و
غلظوت آلاینده ها در نقاط مختلف شوووهر برای بازه زمانی
شوش ماهه پرداختند .تحلیل حسواسیت مدل های تجربی
در این مطوالعوه نشوووان داد کوه متغیر سووورعت اتومبیل
اثرگوذارترین متغیر در دو مدل تجربی مورد اسوووتفاده در
تحقیق اسوووت (موسووویونود و همکواران .)4931 ،کاربرد
روههای نوین حذف آلایندههای خطرناک محیط زیستی
و بهداشوووتی با اسوووتفاده از نانوفتوکاتالیسوووتها از دیگر
مطوالعوات مهم انجام شوووده در جهت حذف آلایندهها در
سوووالهای اخیر اسوووت (ناصوووحینیا و همکاران.)4937 ،
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همچنین بررسی فرایند تصفیه گازهای آلوده توسط باریکه
الکترونی و هم نین جوایگواه شوووتوا دهنده الکترون در
واحدهای صونعتی آلاینده محیط زیست در ایران میتواند
راهکووار منوواسوووبی جهووت برطرفسوووازی این معضووول
زیسوتمحیطی باشد (نوری و همکاران .)4931 ،مهتابی و
طواهریوان در تحقیقی دیگر به ارزیابی میزان اثربخشوووی
معوواینووه فنی خودرو بر بهبود عملکرد خودرو و کوواهش
آلودگی هوا پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشوووان میدهد
که بهطور متوسووط  49/14درصوود مردودی خودروها در
آزمون معواینوه فنی ،ناشوووی از عامل آلایندههای خروجی
اگزوز خودروهووا میبوواشووود .در تحقیقی دیگر ،بووه نقش
خودروهوای الکتریکی در کواهش آلودگی هوا و توسوووعووه
محیطزیسوت هوشمند پرداخته شده است (نژاد ملایری و
جعفر زاده .)4937 ،آسوویبشووناسووی طرح جامع کاهش
آلودگی محیطزیسوت از مهمترین تحقیقات صورت گرفته
در این حوزه اسوووت .هودف این طرح تودوین یوک برنامه
عملی و تاثیرگذار در جهت آسوویبشووناسی است (تاران و
همکاران .)4930 ،درگاهی به بررسوووی میزان آلایندههای
خروجی از اگزوز اتومبیلهای شهر کرمانشاه و تأثیر آن بر
سوولامت انسووان پرداخته اسووت .در این مطالعه نمونههای
مختلفی از خودروهووای داخلی و خووارجی از نظر میزان
تولید آلایندههای مختلف ناشوووی از خودروها بر اسووواس
آلایندههای مختلفی مثل مونواکسوویدکربن مورد بررسووی
قرار داده اس وت .در تحقیقی مهم در این رابطه به بررسووی
عوامل م ثر بر آلودگی محیطزیست در ایران طی سالهای
 4979تا  4930پرداخته شده است .در این مطالعه عوامل
ایجوواد آلودگی بووا دو دیوودگوواه اقتصوووادی -اجتموواعی و
فراسوونجهای اقلیمی و با اسووتفاده از دادههای سووالهای
مذکور و به روه گشوتاورهای تعمیم یافته پرداخته است
(نظری و همکاران .)4934 ،بررسووی تأثیر الگوی رانندگی
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
اسووتخراج شووده از سوویکلهای رانندگی اسووتاندارد ،اثرات
تغییر الگوی راننوودگی بر میزان آلودگی شوووهر تهران بووا
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استفاده از یک مدل محاسبه انتشار آلایندگی مورد بررسی
قرار گرفته اسووت .نتایج این تحقیق بیانگر آن اسووت که
تغییر الگوی راننودگی از حوالوت نرمال به حالت خشووون
میتواند تولید آلاینده مونواکسووویدکربن را تا  12درصووود
افزایش دهد (میرشی و همکاران .)4934 ،نادریان مطالعه
تطبیقی سووویسوووتمهای اعمالی بر خودروها برای کاهش
آلایندگی هوا در ده کشوور آسیایی مورد بررسی قرار داده
است .در این پژوهش یک روه ارزیابی مبتنی بر پیمایش
سووویاسوووی برای بهبود کیفیت هوا ارا ه شوووده اسوووت و
پیشونهادات لازم را برای کشوورهای مورد بحث ارا ه شده
اسوت .هاشومیان ( )4991به برآورد خسارتهای ناشی از
آلایندههای کربنمونواکسید و اکسیدنیتروژن و خروجی از
خودروهوا و توأثیر آن بر سووولامتی انسوووان میپردازد .در
تحقیقی دیگر بوه بررسوووی آلوایندهها و کارایی موتورهای
گازسوز تاثیرات بسیار مهمی در میزان آلایندههای تولیدی
ناشوی از اشاره شده است .در این مطالعه شناخت گازهای
آلاینده موتور از جمله مونواکسویدکربن ،دیاکسیدکربن و
اکسید نیتروژن مورد تحلیل قرار گرفته است( .رستمنژاد و
همکواران .)4990 ،توسوووعوه و بکووارگیری اتومبیوولهووای
هوشوومند عامل بسوویار کارآمدی اسووت که تأثیر زیادی بر
کواهش تصوووادفووات ،کنترل حموولونقوول و ترافیووک دارد
( .)McCall & Trivedi, 2006سیستمهای کنترل اتومبیل
به عنوان یکی از اجزای اسواسوی سوویستمهای حملونقل
هوشومند اسوت که توسووعه آن میتواند کمک شایانی در
جهوت کنترل ترافیوک و در نتیجه آلایندههای خروجی از
آن داشوووتووه بوواشووود ).)Sivaraman & Trivedi, 2011
سووویسوووتمهای حملونقل هوشووومند به عنوان یک روه
کارآمد برای بهبود مسوألهی حملونقل بهکار گرفته شوده
اسوووت تووا از طریق آن بتوان بووا خودکوار نمودن حرکووت
خودرو ،پارامترهای خروجی از آن را کنترل نمود ( Zhang
 .)et al., 2010خودروهای مجهووووز بووووه موتورهووووای
درونسووووووووز بنزینوووووی و دیزل که از مهمترین عوامل
آلودهکننده هوا هسووووتند که بررسی و کنترل پارامترهای
وابسوووتوه بوه آن توا حودود زیادی میتواند تولید آلودگی
شهرهای بزرگ را کاهش دهد (.)Krzyzanowski, 2008
01

با توجه به موضوعات بیان شده نتیجه میشود ،آلووووودگی
هوا یکی از مهمترین مقولههایی اسووت که نه تنها سوولامت
انسوان را تهدید میکند بلکه بر کلیه عوامل محیطزیست
تأثیر بسوووویار نامناسب برجای میگذارد .افزایش جمعیت
شهرها ،رفتوآمد وسایل نقلیهی موتوووووری ،اسووووتفادهی
نادرسووت از وسووایل گورمکننده و بزرگ شدن شهرها ،از
مشوخصههای عصر حاضر اسووووت که موجب آلودگی هوا
شده است (.)WHO, 2006
مبانی نظری
در این بخش مفاهیم اسوواسووی که در پژوهش مورد بحث
قرار گرفته ،معرفی میشوووند .معرفی عامل سرعت خودرو
که مهمترین موضووع مورد بحث این پژوهش میباشد در
اولین گام مورد بررسوووی قرار میگیرد .تأثیر این عامل بر
میزان خطرات ناشوووی از آن در ادامه مطالعه بیان شوووده
است .در پایان ،معرفی رابطه سرعت وسایل نقلیه با میزان
تولید آلایندههای خطرناک ناشوووی از وسوووایل نقلیه بیان
میشوود .بررسوی دقیق این موضوووع میتواند تأثیر بسیار
مهمی در کاهش میزان تولید آلایندهها داشته باشد.
سرعت متوسط وسایل نقلیه
سوورعت یک عامل مهم در سوویسووتم حملونقل شووهری
میباشوود .افزایش سوورعت ،افزون بر آنکه مشووخصوواً به
افزایش تعوداد و شووودت تصوووادفوات میانجامد ،منجر به
افزایش مصووورف انرژی و آلایندههای هوا نیز میگردد که
هر سووه این عوامل مسووتلزم صوورف هزینههای اضووافی
هسوتند .از طرفی اعمال مقررات سورعت نیز به شیوههای
مختلف سووونتی و خودکار دارای مشوووکلات و هزینههای
خاص خود است که البته واضح است این هزینهها در برابر
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
این موضوووع اسووت که این سوورعت مجاز باید به گونهای
طراحی شود که هدف کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا
نیز توأمین گردد .در کشوووور مووا نیز برای کنترل و ثبووت
تخلفات ناشوی از سرعت غیرمجاز تمهیدات زیادی اندیشه

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

شوده اسوت که انواع سامانههای ثبت سرعت خودروها جز
این موارد هسووتند .سووامانههای ثبت تخلفات سوورعت با
حسگرهای مغناطیسی ،سامانه ثبت تخلفات با حسگرهای
لیزری ،سووواموانوههای حسوووگرهای وید ویی و هم نین
سووامانههایی با حسووگرهای راداری جز این موارد هسووتند.
اسوتفاده از فناوریهای سوامانههای ثبت تخلف سرعت در
سوراسور دنیا و هم نین کشور ایران ،دستاوردهای بسیار
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زیوادی را بوه همراه داشوووتوه کوه در نتیجه آن مقبولیت
سوراسوری مردم و کاهش تصادفات را در پی داشته است.
رابطه نیلسوون یکی از مهمترین روابطی است که محققان
در زمینه رابطه سوورعت وسووایل نقلیه با میزان ایمنی آن
بدسوت آوردهاند (شوکل  .)4در این نمودار مشوخش است
که به ازای تغییرات در سوورعت خودرو ه مقدار تغییرات
در میزان تصادفات رص میدهد (بهروز و همکاران.)4999 ،

شکل  -1رابطه بین تغییر سرعت و تغییر میزان تصادفات (مدل نیلسون)

آلایندههای محیطزیست
از جملوه موارد مهمی کوه در مطالعات ایمنی راهها به آن
میتوان اشاره کرد تولید آلایندههای ناشی از وسایل نقلیه
شوهری میباشوود .تحقیقات نشووان میدهد که آلایندههای
اکسوووید نیتروژن ،مونواکسووویدکربن ،دیاکسووویدکربن و
هیدروکربنهای نسووخته از طریق لوله اگزوز وسایل نقلیه
تخلیه شده و محیطزیست را آلوده میکنند .این آلایندهها
مهمترین آلوایندههایی هسوووتند که سوووازمان حفا ت از
محیطزیسوووت آنهوا را معرفی کردهاند .مطابق تحقیقات،
خوودروهووا بووه تونوهووایوی بوزرگوتوریون مونبع آلودگی
مونواکسیدکربن به شمار میآیند .تحقیقات مهمی در این
زمینه صوووورت گرفته که یکی از مهمترین نتایج خروجی
این پژوهشهوا محواسوووبه رابطه معنادار بین تولید سوووه
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
و هر کودام از آنهوا در یک رنج سووورعتی خاص کمترین
میزا ن تولید آلودگی را دارند .این الگوی مهم بدست آمده
سبب شد تا به بررسی مناطق مختلف شهر تهران پرداخته

شووود و مناطق مختلف مورد بررسووی زیسووتمحیطی قرار
گیرند .همانطور که از شوکل  0مشوخش اسوت ،مشاهده
میشوووود که میزان تولید این آلاینده با افزایش سووورعت
وسوووایول نقلیه کاهش مییابد .رابطه میزان تولید آلاینده
ترکیبات آلی فرار در مقایسووه با سوورعت متوسووط وسووایل
نقلیه تا سرعت  12کیلومتر بر ساعت شیب کاهشی زیادی
داشوته ولی از این سورعت به بعد با شیب کمتری کاهش
می یابد که نشان از این دارد که از این سرعت به بعد ،این
آلواینده با سووورعت کمتری کاهش مییابد .آلاینده بعدی
مورد بحث در این پژوهش ،اکسووید نیتروژن میباشوود که
تغییرات این آلاینده بر اساس سرعت متوسط وسایل نقلیه
در شوووکل  9نشوووان داده شوووده اسوووت .بر خلاف آلاینده
ترکیبات آلی فرار که با افزایش سرعت یک مقدار کاهشی
را داشووت ،اما در این آلاینده موضوووع متفاوت اسووت و در
یووک بووازه معین کمترین میزان تولیوود خود را دارد .این
آلاینده تقریبا در سووورعت  72تا  12کیلومتر بر سووواعت
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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آلاینده سوووم نشووان داده شووده در شووکل  ،1رابطه میزان
تولید آلاینده مونواکسویدکربن را با سرعت متوسط وسایل
نقلیه نشان میدهد .این آلاینده نیز همانند آلاینده اکسید
نیتروژن رفتواری مشوووابوه دارد .نکتوه مورد توجه در این
قسومت این موضووع است که بازه سرعتی این دو آلاینده
در تولید حداقل میزان ،با هم برابر نیسوووت .در تولید این
آلواینده ،در سووورعت های  17تا  77کیلومتر بر سووواعت
کمترین میزان از این آلاینده توسووط وسووایل نقلیه تولید
میشود .بر اساس گزارههایی که در سال  0225ندین
تیم تحقیقوواتی در آمریکووا آموواده کردنوود اینطور نتیجووه
میشود که با کاهش سرعت به  77مایل بر سرعت ،انتشار
آلودگیهوا بوه میزان 42درصووود کاهش مییابد و انجام و
اعمال این محدودیت سووورعت در خیابانها نیازمند هزینه
زیادی نمیباشوود و به راحتی قابل پیادهسووازی اسووت .به
دنبال این تحقیقات ،در کشور فنلاند نیز تحقیقاتی در این
رابطه صوووورت گرفت که افزایش سووورعت تا  97مایل بر
سوواعت باعث کاهش شوودید آلایندههای هوا میشووود و با
افزایش مجدد سوورعت ،این روند با شوودت کمتری افزایش
مییوابد .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که در محدوده
سووورعتی  97تا  77مایل بر سووواعت آلایندههای تولیدی
وسوووایل نقلیه به حداقل مقدار خود میرسوووند (بهروز و
همکاران.)4999 ،

مواد و روشها
روه اصووولی این پژوهش از نظر ماهیت ،و نحوه انجام آن
توصوویفی – تحلیلی اسووت .روه گردآوری دادهها ،روه
کتوابخانهای و ابزار گردآوری دادهها ،مطالعات کتابخانهای
و اینترنتی است .دادههای استفاده شده در این پژوهش از
بووانووک اطلوواعووات راهنمووایی و راننوودگی تهران بزرگ و
سووالنامههای شووهرداری تهران اسووتخراج شوودهاند .رابطه
اصلی استفاده شده در این پژوهش ،بر اساس الگوی روابط
بین میزان سوورعت متوسووط وسووایل نقلیه و میزان تولید
آلایندههای ناشوی از وسوایل نقلیه اسووت .سایر اطلاعات و
مقوالوات در این پژوهش از گزارههوا و مقوالوات مجلووات
علمی -پژوهشوووی و کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی
اسووتخراج شوودهاند .در این مطالعه در ابتدا میزان سوورعت
متوسوط حرکت وسایل نقلیه در مناطق 00گانه تهران در
دو نمونه متوسووط زمانی مورد بررسووی قرار گرفته اسووت.
سوپس به بحث رابطه سورعت متوسط حرکتی خودروها و
میزان تولید آلایندهها پرداخته شوده است .در ادامه میزان
انتشووار آلایندههای کربنمونواکسووید ،اکسووید نیتروژن و
گازهای فرار در مناطق 00گانه شووهر تهران محاسبه شده
اسوووت .در نهوایت نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی مناطق
مختلف شوووهر تهران از نظر میزان تولیوود آلوواینوودههووای
غیرمجاز از طریق تطابق الگوی میزان سوورعت متوسووط با
میزان تولید آلاینده انجام میپذیرد.

شکل  -2رابطه آلاینده  VOCتولید شده وسایل نقلیه با سرعت حرکتی
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شکل  -8رابطه آلاینده  NOXتولید شده وسایل نقلیه با سرعت حرکتی

شکل  -4رابطه آلاینده  COتولید شده وسایل نقلیه با سرعت حرکتی

نتایج
در این مطالعه پس از گردآوری اطلاعات و منابع و استفاده
از مبانی و پیشووینهها ،عامل سوورعت خودرو به عنوان یک
عامل اساسی در تولید آلایندههای خودرو معرفی میشود.
این عوامول میتوانود میزان تولیود آلواینودهها را تا میزان
خاصوی کاهش یا افزایش دهد .همانطور که در شکلهای
 0تا  1مشواهده میشوود ،در سرعتهای مختلف حرکتی
خودرو ،میزان تولیود گوازهای آلاینده متفاوت میباشووود.
نمودارهای این الگو نشووان دهنده این موضوووع اسووت که
حتی در سوورعتهای کم ممکن اسووت میزان آلایندههای
تولیدی خودروها زیاد باشووود .پس قرارگیری خودروها در
بازههای سوورعت خاص میتواند در کاهش تولید آلایندهها

تأثیر بسوزایی داشوته باشود .در این مطالعه میزان سرعت
حرکتی برای شوووهر تهران و بوهطور مجزا برای منوواطق
00گانه تهران به همراه بررسوووی روند رشووود سووویسوووتم
حملونقل در سالهای  99تا  31پرداخته شده است .این
دو نمونه ،دو نمونه متوسوط از دو دهه مختلف برای نشان
دادن روند حرکتی تولید آلایندههای مورد بررسووی اسووت
(شووکل  .)7همانطور که از شووکل  7مشووخش اسووت بجز
ند منطقه ،در بیشتر مناطق تهران طی این دوره سرعت
متوسوط حرکتی خودروها کاهش داشوته است .در مرحله
بعدی از یافته های این مطالعه به میزان تولید آلایندههای
زیسوتمحیطی بر اساس سرعت متوسط حرکتی خودروها
پرداخته شده است (شکلهای  1تا .)9
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شکل  -9میانگین سرعت متوسط حرکت در حالت تردد آزاد (سالنامه آماری شهرداری شهر تهران)1814 ،

شکل  -6میزان تولید آلاینده  COدر تهران

شکل  -7میزان تولید آلاینده  VOCدر تهران

شکل  -3میزان تولید آلاینده  NOXدر تهران
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بحث
در این مطالعه به بررسی تأثیر سرعت متوسط حرکتی
خودروها بر میزان تولید آلایندهها پرداخته شد .این مطالعه
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
از آلایندهها برای مناطق مختلف شهر تهران در بازههای
زمانی مختلف بررسی شده است .همانطور که از شکل 7
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
نشان از وجود انواع سیستم هوشمند و نظارتی در کنترل
سرعت خودروها است .این کاهش سرعت در طی دوره از
بسیاری جهات مفید بوده و اثرات مثبتی را در سیستم
حمل و نقل ایجاد میکند .نکته مهم و قابل بررسی در این
زمینه اثرات غیرمستقیم ناشی از این کاهش سرعت در
قسمتهای دیگر سیستم حملونقل است .عامل سرعت
یک عامل بسیار مهم در نحوه کارکرد موتور خودرو و در
نتیجه میزان تولید آلاینده ناشی از آن است .همانطور که
در شکلهای  9-1نشان داده شده است این کاهش سرعت
در میزان تولید آلایندههای هوا بسیار مهم میباشد .در
اولین مرحله به میزان تولید آلایندههای ذکر شده در
مناطق 00گانه تهران پرداخته شده است .رابطه سرعت و
میزان تولید آلاینده در یک بازه سرعت خاص کمترین
مقدار خود را دارد و با کاهش و افزایش سرعت مجدد ًا موتور
خودروها در وضعیت نامناسبی در تولید آلایندهها قرار
گرفته و شرایط نامناسبی را به همراه دارد .مطابق
شکلهای  9-1از نظر میزان تولید آلاینده مونواکسیدکربن
در سال  ،99مناطق  43 ،49 ،7و  04کمترین میزان تولید
آلاینده را دارند ولی مناطق  40 ،44 ،5 ،1و  45آلودهترین
مناطق شهر تهران محسو میشوند .پس از یک دهه
توسعه و کنترل حمل و نقل و ترافیک ،مناطق،49 ،7 ،1
 04 ،43و  00تهران به عنوان کمترین تولیدکننده
مونواکسیدکربن و مناطق  44 ،5 ،1و  40بیشترین میزان
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تولید مونواکسیدکربن را دارند .تفاوتی که در این دهه دیده
میشود این موضوع است که مناطق تهران از نظر تولید
این آلاینده تقریب ًا یکسان هستند اما میزان تولید این
آلاینده در دهه  32هم در حالت کمترین و هم بیشتری
میزان تولید آلاینده ،افزایش یافته است .آلاینده دوم مورد
بررسی در این پژوهش ترکیبات آلی فرار بودند که در دهه
گذشته منطقه  04 ،43 ،49 ،7و  00کمترین و مناطق ،1
 40 ،44 ،5و  45بیشترین میزان تولید این آلاینده را
داشتند .در دهه دوم نمونهگیری منطقه  00کمترین و
مناطق  44 ،1و  40بیشترین میزان تولید این آلاینده را
دارند .در مورد آلاینده سوم در ابتدا منطقه ،43 ،49 ،7
04و  00کمترین و در دهه اول مناطق  40 ،44 ،5 ،1و
 45بیشترین و در دهه حال منطقه همان مناطق کمترین
و مناطق  44 ،5 ،1و  40بیشترین تولیدکننده این آلاینده
هستند .اما نکته جالب این است که در تمامی موارد بیشینه
میزان تولید این آلایندهها افزایش یافته است که میتوان
کم شدن سرعت متوسط را یک عامل مهم در ایجاد آن
دانست .در مطالعه بعدی در زمینه تأثیرات سرعت متوسط
بر میزان تولید آلایندهها در شهر تهران ،نحوه مطالعه از
حالت منطقهای به کل شهر تهران و نوع خیابانها در سال
 31پرداخته شده است .همانطور که از شکل  3و 42
مشاهده میشود ،هار نوع بزرگراه ،خیابانهای اصلی،
خیابانهای فرعی و دسترسی محلی در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفته است .میزان تولید سه آلاینده
مونواکسیدکربن ،گازهای فرار و رونده و نیتروژن اکسید در
این جامعه آماری بررسی شده است .مطالعات نشان میدهد
که میزان تولید گازهای فرار در خیابانهای اصلی بیشترین
و در بزرگراههای تهران کمترین مقدار را دارد .میزان تولید
آلاینده نیتروژن اکسید نیز برای شهر تهران مطابق تولید
آلاینده گازهای فرار میباشد .نکته قابل توجه در این
بررسی میزان تولید مونواکسیدکربن است که بیش از ده
برابر سایر آلایندهها در شبکه معابر شهر تهران توسط
خودروها تولید میگردد که اثرات بسیار نابهنجاری را بر
زندگی و سلامت انسان دارد.
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شکل  -1متوسط سرعت شبکه معابر در ساعات اوج صبح (سالنامه آماری شهرداری شهر تهران)1814 ،

شکل  -11میزان تولید آلاینده بر اساس شبکه شهری (سالنامه آماری شهرداری شهر تهران)1814 ،

شکل  -11متوسط سرعت شبکه معابر تهران در ساعات روز (شرکت ملی نفت ایران)1831 ،

شکل  -12میزان تولید آلاینده شبکه معابر بر اساس ساعات روز (شرکت مطالعات جامع حملونقل و ترافیک تهران)1814 ،
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در قسمت بعدی ،میزان تولید آلودگیهای زیستمحیطی
بر اساس زمان (ساعات طول روز) مورد بحث قرار گرفته
شده است .هدف از بررسی این قسمت این موضوع است
که عامل زمان ه تأثیری بر میزان تولید آلایندههای مورد
بررسی دارد .در این بررسی ،از ساعت شش صبح تا هفت
بعداز هر میزان تولید آلایندهها در کل شهر تهران بررسی
شده است .شکل  44متوسط سرعت شبکه معابر تهران در
ساعات روز شکل  40میزان تولید این آلایندهها را در طول
این دوره زمانی نشان میدهد .همانطور که در شکل فوق
مشاهده میکنید عامل زمان در تولید آلایندههای مذکور
تفاوت قابل توجهی را ایجاد نکرده است و در طول روز
تولید تقریباً آلایندههای مورد بررسی یکنواخت است.
بیشترین میزان تولید آلاینده نیتروژن اکسید در ساعت 5
صبح و اوج ترافیک در شهر تهران است .دو آلاینده دیگر
ذکر شده نیز در همین ساعت بیشترین مقدار خود را دارند.
در این قسمت از مطالعه ،به میزان تولید سیستم کنترل
هوشمند ارتقا یافته و پوشش نظارت تصویری طی زمان
مورد مطالعه پرداخته شده است .همانطور که از شکل 49
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مشخش است میزان تولید این سیستمهای هوشمند از
سال  91تا  31حدود  922عدد افزایش یافته است .توسعه
این ساختارها به کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی
ناشی از آنها بسیار تأثیرگذار است .در شکل  41نیز میزان
پوشش سیستم نظارت تصویری بر حسب دستگاه نشان
داده شده است .این سیستمهای نظارت از حدود 092
دستگاه به حدود  132دستگاه در سال  31رسیده است.
موضوع مورد بحث در این قسمت این نکته میباشد که
هدف اصلی در تمامی این سیستمها کاهش تصادفات و
مرگ و میر انسانها است ،در حالیکه این سیستمها سبب
کاهش سرعت حرکتی خودروها شده و این موضوع سبب
شده تا بازه سرعت حرکتی خودروها در میزان اوج تولید
آلایندهها قرار گیرد که این موضوع میزان تولید آلایندهها
را افزایش داده و خود این پدیده منجر به افزایش مرگ و
میر انسانها میشود .ثبت  1742مرگ و میر ناشی از
آلودگی هوا در تهران در سال  37توسط سرپرست گروه
سلامت هوا مرکز محیط و کار وزارت بهداشت گزاره شده
است.

شکل  -18توسعه سیستم کنترل هوشمند سرعت در بزرگراهها (سالنامه آماری شهرداری شهر تهران)1814 ،

شکل  -14پوشش سیستم نظارت تصویری (سالنامه آماری شهرداری شهر تهران)1814 ،
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تفاوت اصلی نتایج این پژوهش با پیشینه تجربی و نظری
این موضوع این است که در این پژوهش به بررسی میزان
سرعت حرکتی متوسط وسایل نقلیه و رابطه آن با میزان
تولید آلایندههای مونواکسیدکربن ،اکسید نیتروژن و
گازهای فرار پرداخته شده است .این بررسی نشان میدهد
که میزان تولید آلایندههای ناشی از وسایل نقلیه در یک
بازه سرعتی خاص اتفاق میافتد .افزایش و کاهش سرعت
از این میزان بازه سرعت ،سبب افزایش تولید آلایندههای
ناشی از وسایل نقلیه میشود که این محدوده سرعت تقریباً
از سرعت  77تا  97کیلومتر بر ساعت است .در ادامه به
بررسی سرعت متوسط حرکت خودروها در مطالعه موردی
شهر تهران در سال  99به عنوان نمونهای متوسط از دهه
 92پرداخته شد و میزان آلودگی ناشی از سرعت متوسط
خودروها در مناطق 00گانه تهران محاسبه گردید .در ادامه
پس از گذشت یک دهه توسعه حملونقل در این زمینه،
در سال  31مجدداً سرعت متوسط و میزان تولید
آلایندههای مناطق تهران مورد بررسی قرار گرفت که سبب
کاهش سرعت متوسط در شهر تهران شده است .این
کاهش سرعت سبب افزایش تولید آلایندههای فوق از
وسایل نقلیه شهری شده است .تولید سیستمهای نظارت
دوربینی شهری و حملونقل هوشمند در طی  42سال
گذشته به شدت در شهر تهران توسعه پیدا کرده که یک
عامل م ثر در کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی
ناشی از آن شده است .در توسعه سیستم حملونقل
استفاده از سیستم حملونقل هوشمند بسیار مفید میباشد
و تأثیر بسیار مهمی در جهت کاهش تصادفات و کنترل
ترافیک دارد .توسعه این سیستمها باید به نحوی باشد تا با
کاهش تصادفات ،سبب افزایش خسارت به قسمت دیگری
از زندگی بشر از جمله آلودگی محیطزیست نشود .نتایج
یافتههای این پژوهش کمک شایانی به مسا ل مربوط به
کنترل حملونقل شهری و آلاینده های تولیدی از آن دارد.
سرعت متوسط ناشی از این سیستم و عدم توجه به بحث
آلودگی هوا و تولید آلایندههای ناشی از این پدیده منجر به
انواع بیماریها و مرگومیر ناشی از آن شده است .نتیجه
میشود قرارگیری در حالت بهینه سرعت حرکتی خودروها
90

و افزایش کارکرد سیستم حملونقل هوشمند در این زمینه
میتواند به کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی در این
زمینه کمک شایانی کند .پیشنهاد اصلی این پژوهش این
موضوع است که میتوان با تغییر بازه سرعت حرکتی در
خیابانهای خاص که بیشترین میزان تولید آلودگی را دارند
و هم نین ایجاد محدودیت ورود تعداد خودرو در سطح
این معابر به نحوی که سرعت آنها در این بازه قرار گیرد،
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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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