را به انری مکاانیکی تبادیل مایكنناد ،باه لیال ارزش

آلودگی هوا و ترافیک
Air pollution and traffic
ترافیک شهری در تولید آلودگی هوا نقش چشمگیری بازی ميیكنيد.
دامنة تأثیر ترافیک در آلودگی هوای شهری به عوامل متعددی چيو
فناوری بهكاررفته در ساخت خودروها و استاندارد آالیندگی و میياا و
نحوة تردد بستگی دارد .روش های گونياگو مهندسيی یيا اباارهيای
متنوع سیاست گذاری نیا برای كاهش آلودگی هوا ناشيی از ترافیيک
شهری وجود دارد.

زندگی شهرنشینی و نیاز به حملونقل و جابهجاایی باه
كاااربر از وسااایل نقهیااه بااا ساای

افاایای

انجامیاد اسا

 .)ALD, 2012سای

طبیعاای و سااایر مشااگقا

ف اایهی ،عماادتاً از ایاان منباا انااری

حملونقهی مصرف میشی  .این كاربر میجب میشای
م اف ها ن بگاً طیالنی بدو نیاز باه سای
مجد طی شی و جرخ و حجم سای

انری

همارا وسایهه

هاا ف ایهی

هااا ف اایهی هیاادروكربنی ر حاایز

مصاارف ساای
حملونقل اس .

ر میتیرهااا
اناری

ر كنااار اینهااا ،احگااراس ساای

هااا ف اایهی

هیاادروكربنی ر شاارایآ آرمااانی بخااار آ  ،كااربن

شیمیایی به انری مکانیکی وسیهه نقهیاه را باه حركا

از مشگقا

گیار

ف اایهی

رون یز مایسایزند و ازطریا تبادیل كار

رمی آورند .سی

ر وساایهههااا

نقهیه كیچی باشد .این جنبه ،یکی از عمد ترین الیال

عمدتاً شامل بنیین و گازوییال و باه مقادار كمگار گااز
ن گاای انااد

حرارتی زیا جرمی و حجمی سی

ها هیدروكربنی

اك ید و نیگروی تیلید میكند كاه هماه موصایال

ها ف یهی هیدروكربنی كه عمادتاً

احگراقی یا شد غیرسمی و بایضاررند .ازسای یگار،

ن گیاند ،ارا ارزش حرارتی ،یاا باه بیاانی

به لیل فقدا احگراس آرمانی و كامل ،مایا یگار نیای

رونی ،زیاا

ه اگند .یای كیهایگرخ سای

هیدروكربنی مانند بنیین یا گازوییل بی
انری تیلید میكند .این سی

از  04مگایول

ها عمدتاً به شکل ماای

ر سگرس اند و بههمین لیال ارزش حرارتای حجمای
آنها نیی زیا اس  .عهیرغم باز ن بگاً پایین میتیرها
رون یز كه چیی

ر حدو سی رصد انری سی

بهعنیا موصیال

فرعی احگراس تیلید مایشایند .ایان

مایا عمادتاً شاامل هیاادروكربنهاا ن ای گه ،كااربن
مینیك ید ،اك ایدها نیگاروی و ارا
میا

معها اناد كاه

سمی به شمار میآیند و آسیبهاا ب ایار باه

مویآ زی

و سالمگی وار میآورناد .مجمیعاه ایان

ماایا را آلاای گی ناشاای از ترافیاای یااا حماالونقاال

آلودگی هوا و ترافیک

میشناسند.

مایگیار  .ر

میتیرها با سگگا ها مخگه ای صایر

فناور ها قدیمیتر از ساگگاهی باه نااخ كااربیراتیر
آلودگی ناشی از خودروهای بنزینی

برا آمیخگن هیا و سی

میشد .كاربیراتیر از امکا تنظیم قی ن اب

ر ی روها بنیینسیز كه با میتیر احگاراس جرقاها
عمادتاً بنایین و ر مایا

كار میكنند ،سی

طبیعی ،گازمای  ،الکل یا سایر سی

با ن اب

مناساب اساگ ا

سی

گااز

بر ایر ار نی ا

هایا باه

و نهایگااً ،احگاراس از حالا

كامل و آرمانی ارج میشی  .ر فناور ها جدیادتر،

ها مشابه) ،پی

قبل از ورو به مو ظه احگراس با هیا مخهیط شد و ر

از شاایربرقی كنگاارل شاایند بااا سااامان الکگرونیکاای یااا

جرقاه

هایا باه

مو ظه احگراس با انری اولیاه شام باهصایر
مشگعل می شی و شعهها به ناخ پای

سی

آمیخگاه مو ظاه

احگراس را ربرمی گیر و اناری شایمیایی سای
انری مکانیکی میر نیاز برا حرك

انژكگیر پاشا

بهر میگیرند.
احگاراس ر میتیرهاا بنیینای باه

شرحی كه ر باال آمد ،ما احگراس ب یار زیا اس

تبدیل مایشای .

برا ایجا بهگرین احگراس ممکن ،ن ب

سای

به لیال ماهیا

باه

بارا تنظایم ن اب

میجب تیلید اك یدها نیگروی

هیا به سی

كه

نیگروزهاا) مایشای .

باید اصطالحاً اسگیكییمگر باشد؛ به این معنی كاه هایا

عالو بارآ  ،باه لیال اامیش شاد شاعهه ر جادار

احگراقای ر

مو ظه احگراس و عدخ پیشرو شعهه ر جدار ها ،كربن

یا هیا اضاافی وجای نداشاگه

تركیباای از

كامالً با سای
حال

آرمانی ،سی

باشد .این ن ب
به ن ب

معاا ل و ر موصایال

برا سی

مینیك ااید و ساای

هیدوركربنها تیلید میشای  .میتیرهاا بنیینای ارا

ها هیادروكربنی ،ب اگه

كربن به هیادروی میجای ر سای

معه چندانی تیلید نمیكنناد ،مگار اینکاه نای ساامان

 ،باین

سی

 40/5تا  41كیهیگرخ هیا بهازا هار كیهایگرخ سای
مگغیاار اسا  .تنظاایم ن ااب

هاایا بااه ساای

ن اای گه بااهصاایر

سی

ر ایاان
2

رسانی كاربیراتیر باشد و جه
بهسم

سی

ن ب

هیا به

اضاافی مگمایال شای كاه باه

آلودگی هوا و ترافیک

تیلید كربن مینیك ید زیاا و ارا

معها ب ایار ریای

مایانجاماد  .)Shen, Yao et al. 2014عهایرغام ایان
آلودهسازی خودروهای دیزلی

امیر ،همیما با بهر گیر از فناور ها انژكگایر  ،ر
میتیرها بنیینی از صافی فیهگر) كاهند آالینادگی باه

ر ی روهااا گازوییاالساایز ،ساای

م ااگقیماً ر

ناخ واكنشگر سه راهه  )Catalyst converterنیی اسگ ا

مو ظه احگاراس پاشاید و همیماا باا احگاراس باا هایا

میشی تاا همیماا  ،آالیناد هاا كاربن مینیك اید و

مخهیط میشی  .این میتیرها فاقد شام اناد و سای

هیدروكربنها ن ی گه اك اید و اك ایدها نیگاروی
احیا شیند و سطح آالیندگی كااه

ی اشاگعالی باه حالا

و

میتیرها گازوییالسایز ،رقیا سایز هایا اضاافی)

همکاااارا .)Farrauto and Hech, 1999 ;4930 ،

هایا باه

واكنشگر سه راهه عبار

اس

یاباد اساگقام

بهصیر

احگاراس رمایآیاد.

ه گند و با افیای

از نایعی صاافی كاه باا

سی

واكن ها شیمیایی سطوی باا بهار گیار از ماا ا
كاتالییگر چی پالتین عمل صاف

موصیال

عدخ آمیخگگی مناساب هایا و سای

را انجاخ می هاد .عمار ایان واكنشاگر ب اگه باه نوای
سای

اسگ ا از ای رو و نای و كی یا

اس ؛ اما عمدتاً تا  040444كیهایمگر پیماای

وضاعی

مناسب آ ح ظ میشی

ارا

معه ب ایار زیاا

بهصیر

كربن سیا

 ،ایان میتیرهاا

تیلیاد مایكنناد كاه عمادتاً
و سیا ) از اگیوز ارج میشی

 .)Burtscher, 2001ماا بااال احگاراس نیای باعا

Amatayakul and Ramnäs

میشی نیگروز اك یدها زیا

 .)2001این فنااور مایتیاناد ر میتیرسایکه هاا
بنیینی نیی بهمنظیر كاه

اساگیكییمگر منوارف مایشای ؛ اماا

میتیر همیار رقی سیز اس  .عهیرغام اینهاا ،باه لیال

احگراقای

مگ ااو

بهسم

باار میتایر جها

ن اب

ر این میتیرها تیلیاد

شاای  .میتیرهااا گازوییاالساایز كااربن مینیك ااید و

انگشار آالیندگی به كار گرفگاه

هیاادروكربنهااا ن اای گه زیااا

شی ح نی و ح ینی.)4930 ،

.)Majewski and Khair, 2006
3

تیلیااد نماایكننااد
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آالینادگی میتیرهاا

كاه

ییلای باه ساا گی و

ارزانی میتیرها بنیینی ات اس نمیافگد .با افایای
آالیندگی این میتیرها و سخ

به كاه

اسگاندار ها آالیندگی ،نوی پاش
از شکل مکانیکی با فشار كم به حال

یگر هم ارند .سی
سامانههاا سای

نیااز

گیرانهتر شد

سی

تبخیر اس

باهتادری

الکگرونیکی قابال

تنظیم با فشار زیا  ،و ر سالها ا یر به ساامانه ریال
مشگر

قطعاتی مانند لن

تاهنش ااگه رو

معه

كالچ نیای ساهم

ار  .افیو بار اینهاا،

احگراقاای باارا

یابااا شاد و بااه سااهم ارا

معه
معها

میجی ر هیا میافیاید شهباز  ،ح ینی و همکاارا ،

كاه

نیگروزها اسگ ا مایشای  .صاافی هاا كاهناد

ارا

معه و نیگروزها نیای ر نمیناههاا جدیاد ایان

ورو بخارا

ی روها بهكار گرفگه شد اس  .عهیرغم آ  ،آالیندگی

گیار
سی

ی روهاا نیای همیشاه میجاب
به هیا میشی

Yamada et al.

 .)2015ازاینرو ،سهم ترافیی ر انگشار انیا آالیند هاا

معه و نیگروزهاا ر ایان میتیرهاا یای مع ال

جد اسا

السگیی ی روها

ترمی و لن

ر آالیند ارا

 .)4930سی

ارا

هیدروكربنها ن ی گه گ یل

رف وآمد ی روها میجب بر اسگن مجد ارا

بهبی چشامگیر

یافگااه اسا  .از باااز یرا موصاایال

رساانی ای رو ،پییساگه ر حاال

و به صیر

چشمگیر

ارتقا یافگه اس  .طراحی مو ظه احگاراس تغییار

كر و نوی آمیخگگی هیا و سی

میجی ر مخی سای

میشی  .)Yang et al. 2015سای
و سای

و

به لیل تعدا و تنی مناب قابل مالحظه اس .

وزنادگا  ،ح اینی و همکاارا 4930 ،؛
استانداردهای آالیندگی

وزندگا  ،اروجهی و همکارا .)4930 ،

اسگاندار ها آالیندگی ترافیی
سایر آالیندگیهای خودرویی

با افایای

عالو بر آالیندگی هاا ناشای از احگاراس كاه از اگایوز

سااازما هااا ح ا ا

ی رو گ یل میشای  ،آلای ساازها ترافیکای منااب

ی روها) باهتادری و

آلای گی هایا شاهرها تادوین شاد اناد و
مواایآ زی ا

ر كشاایرها

پیشرفگه ،به تدوین حدو مجااز آالینادگی بارا انایا
4
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ی روها اقداخ كر اند .این حدو مجاز و سخ گیار

ی روها سیار بنیینی ر كشیرها ع ی اتوا یاه

ی روهاا

اروپا رج شاد اسا  .مجمای آالینادگی مجااز ایان

سازما ها م ئیل میجاب شاد فنااور

بنیینی و ییلی بهتدری ارتقا پیدا كند و سطح آالیندگی
به مقدار چشمگیر كااه

ی روهااا از سااال  4331تااا سااال  1440باه میاایا 71
رصد كاه

یاباد .ماالالً ،ر جادول ،4

سطح مجاز و سال اعمال اسگاندار ها آالینادگی بارا

5

یافگه اس .

آلودگی هوا و ترافیک
استانداردهاي اروپايی گسیل آاليندهها براي اتومبیلهاي سواري ()g/km
نیتروز +

نیتروزها

-

-

2.3

یانییه

P
][#/km

ذرات معلق

HC

-

-

0.97

-

-

-

0.5

-

-

-

-

-

0.15

-

0.20

-

-

-

0.08

-

0.10

1.0

-

0.005

-

0.060

0.068

0.10

1.0

سپگامبر

6×1011

0.005

-

0.060

0.068

0.10

1.0

سپگامبر 1440

NMHC

تاير

THC

كربن مونوكسید

زمان

-

2.72

یوئیه 1992

Euro 1

2.2

یانییه

1996

Euro 2

یانییه

2000

Euro 3

2005

Euro 4

2009

Euro 5
Euro 6

)Petrol (Gasoline

جدول  .1سال اعمال و حدود مجز استانداردهاي آاليندگی اروپايی براي خودروهاي سبک
استانداردهاي اروپايی گسیل آاليندهها براي موتورهاي ديزي ( g/kWh ، HDدود برحسب )m-1
دود

ذرات معلق

نیتروز

HC

كربن

زمان

مونوكسید

تاير

0.612

8.0

1.1

4.5

1992, < 85 kW

0.36

8.0

1.1

4.5

1992, > 85 kW

0.25

7.0

1.1

4.0

اكگبر 4337

0.15

7.0

1.1

4.0

اكگبر 4330

0.15

0.02

2.0

0.25

1.0

 1999 EEVs onlyاكگبر

0.8

0.10
0.13

5.0

0.66

2.1

اكگبر

0.5

0.02

3.5

0.46

1.5

اكگبر 1445

Euro IV

0.5

0.02

2.0

0.46

1.5

اكگبر 1440

Euro V

0.01

0.4

0.13

1.5

2000

 31سامبر

2013

Euro I

Euro II

Euro III

Euro VI

جدول  .2سال اعمال و حدود مجاز استادنداردهاي آاليندگی اروپايی براي خودروهاي سنگین ديزلی

ر جدول  ،1میایا نیگروزهاا و ارا
ی روها

ییلی براساس مصیبا

اس .

معها مجااز

ر ایاارا نیاای ماننااد كشاایرها اروپااایی ،اعمااال

اتوا یه كشایرها

اروپایی رج شد اس  .از ساال  4331تاا ساال 1449

اسگاندار ها آالیندگی ای رویی از ساال  4901و باا

یافگاه

اساگاندار آالیناادگی یاایرو  4آغااز شااد .ر جاادول ،9

مجمی مییا آالیندگی مجاز تا  35رصد كاه

6

آلودگی هوا و ترافیک
سال اعمال استاندارد در اروپا

سال اعمال استاندارد در ايران

استانداردهاي اروپايی

1992

2003

EURO 1

1993

---

EURO 1

1996

2005

EURO 2

1998

2005

EURO 2
EURO 3

2000
2005

EURO 4

2014

2009

EURO 5

2014

EURO 6

جدول  .3سال اعمال استادنداردهاي آاليندگی اروپايی در ايران

زما بند اعمال اسگاندار ها

ضااریب انگش اار نامیااد ماایشاای  .مااالالً باارا میتاایر

ی رو سیار بنیینی

رون یز ،ضریب انگشاار آالینادگی برح اب گارخ بار

و سال اعمال اسگاندار رج شد اس .

انری
ضریب انتشار ،فعالیت و انتشار

گرخ بر كیهیوا

ساع ) تعریف میشی  .بارا

ی رو ،ضریب انگشار میتیاند برح ب گرخ آالینادگی
بر كیهیمگر پیمای

مییا تیلید آلی گی یای منبا آالیناد ر واحاد كاار،

یا گرخ آالیندگی بر كیهیگرخ مصارف

ضريب انتشار ()g/km
شکل  .1مقايسه میزان انتشار آاليندگی خودروهاي تولید داخل داراي استاندارد آاليندگی يورو  2با حدود مجاز

7

آلودگی هوا و ترافیک

شکل  .2میزان تردد دستههاي مختلف ناوگان وسايل نقلیه شهر تهران در ساعت اوج ترافیک صبحگاهی در معابر شهر

شکل  .3توزيع انتشار ساالنه آالينده كربن مونوكسید در شهر تهران (برحسب تن)

باشد بنیطالبی و ح ینی .)4939 ،هر ای رو

مگعد

ب گگی ار  .مهامتارین عیامال عباار اناداز

سی

به عنیا جییی از ترافیای شاهر باهازا هار آالیناد

فناور

ی رو ،سطح مجاز اسگاندار آالیندگی ر زما

ارا یی ضریب انگشار آالیندگی اس

تیلید ،نوی تعمیر و نگهدار  ،نوی راننادگی ،كی یا

كاه باه عیامال
8

آلودگی هوا و ترافیک
انتشار ساالنه آاليندهها در شهر تهران (بر حسب تن)

آالیند
كل انگشار ساالنه

اك یدها
گیگر

نیگروزها

كربن
مینیك یدآ

هیدروكربنها

37522

86673

508809

84017

معه

مجمی
آالیند ها

8601

725622

ارا

جدول  .4میزان انتشار ساالنه آاليندههاي مختلف در شهر تهران براي سال مبناي ( 1392شهبازي ،مصطفیزاده و همکاران)1394 ،

سی

و روغن میتیر مصرفی و نی ترافیی و شرایآ

جا

و همکارا  .)4931 ،ر شکل  ،4ضریب

اسگقام

انگشار آالیندگی ی روها بنیینسیز سا

مینیك ید را برا شهر تهرا مشاهد میكنید.
اطالعا

ایارا باا

ضرایب انگشاار آالینادگی از آزمای هاا

اسگاندار یا انجاخ آزمی ها مگعد بر انایا

اسگاندار آالیندگی ییرو  1را به عنایا نمیناه مشااهد

به س

میكنید.

عمدتاً تیسآ پایگاا هاا

فعالی  ،عبار

اس

از میایا تار یاا میایا كاار

گرفگه شد از وسیهه نقهیه .هرچه میایا فعالیا
باشد ،انگشار آالیندگی كه حاصه ار
آالیندگی ر فعالی

اس

 ،1نمینها از فعالیا

نیی افیای

بیشاگر

ضاریب انگشاار

نیای

ا شامار گااار پاال

و

مایآیاد .از ایان

برا مواسابه باار انگشاار آالینادگی ترافیای

اسگ ا میشی .)Shahbazi, Reyhanian et al. 2016

مییابد .ر شاکل
سهم ترافیک در آلودگی هووا مووردژووهی شوهر

ترافیای) را بارا شاهر تهارا

تهران

مشاهد میكنید .برا یی شهر ،كل آالینادگی ناشای از
ی روها ماحصال نای

مایآیاد  .)Hosseini et al. 2013فعالیا

مدلها ریاضای ترافیکای باه سا
اطالعا

ی روهاا

براساس مطالعا

ی روهاا تركیاب ناوگاا )،

سیاهه انگشار تهرا برا ساال مبناا

تار ) ر شاهر

 ،4931مییا كل انگشار آلی گی ناشای از منااب آالیناد

اس  .ر شکل  9تیزی انگشار كل ساالنه آالیند كاربن

اصهی ر شهر تهرا بالغ بر  115هیار تن بارآور شاد

ضرایب انگشار هر نی و مییا فعالی

9
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اكسیدهاي گوگرد

كربن مونوكسید

مجموع انتشار

هیدروكربنها

ذرات معلق

نیتروزها

شکل  .4سهم منابع ساكن و متحرک در انتشار آلودگی ساالنه شهر تهران در سال مبناي ( 1392شهبازي ،مصطفیزاده و
همکاران)1394 ،

بابایی و همکارا  .)4930این برآور برا شاهر تهارا

اس  .ر جدول  ،0میایا انگشاار سااالنه آالیناد هاا
اك ااایدها گااایگر  ،نیگروزهاااا ،كاااربن مینیك اااید،
هیدروكربنها و ارا

معه

معگبر اس

ر شهر تهارا بارا ساال

نی و مییا ترافیی و تركیب ناوگاا و وجای  ،نای و

مبنا  4931رج شد اس  .همچنین ،ر شکل  0سهم
مناب ساكن و مگور

و به سایر شهرها قابل تعمیم نی

 .ب گه به

میاایا آالیناادگی گ اایهید از مناااب ساااكن چاای
كار انجا

ر انگشاار آلای گی سااالنه شاهر

تهرا باه ت کیای آالیناد هاا مخگهاف و كال انگشاار

صنعگی ،سهم تیلید آالیندگی میتیاند مگغیر

باشد.

آلی گی را مشاهد میكنید .بنابر این شکل ،سهم انگشاار

ساهم ترافیاای از آلاای گی هاایا باارا آالینااد هااا

آلی گی ناشی از ترافیی برا هیا تهرا و برا هماه

اس  .شکل  5رصد سهم آالیند ها

آالیند ها بالغ بر  05رصد برآور شد اس

مخگهف ،مگ او

ترافیکی را از كل انگشار آالیندگی تهارا و باه ت کیای

شاهباز ،
11
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نی آالیند نمای

آلی گی ار  .ر شکل  5مییا تیلید انیا آالیند را باه

می هد.

ت کیی ناوگا مشاهد میكنید .انگشاار آلای گی نمای

عالو برآ  ،تركیب ناوگاا ساهم ب ایایی ر میایا

شکل  .5سهم ناوگانهاي مختلف وسايل نقلیه در انتشار آلودگی ساالنه منابع متحرک شهر تهران به تفکیک آاليندههاي
مختلف (شهبازي ،بابايی و همکاران)1393 ،

11
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شد ر این شاکل ،انگشاار كهای و تركیبای از ضارایب
ر مییا فعالی

انگشار ضر
تهاارا اساا

.)Reyhanian et al. 2016

م گخرج از مدل ترافیکی
کاهش آلودگی ناشی از ترافیک

شااهباز  ،تقاایایی و همکااارا 4930 ،؛

شهباز  ،بابایی و همکارا .)4930 ،

ازآنجاكه انگشار آالیندگی حاصه ر
ر

بنابر نگیج پژوه هاا شاهباز و همکااران
سال  ،1447ناوگا كاربیراتیر و فرسی شاهر تهارا
تیلید سال  4901و پی

ضرایب انگشار ر

هر كداخ از این عیامل میتیاند باه

فعالی

اس  ،كاه

كاه

آلی گی ناشی از ترافیی انجاماد

Zhang et al.

از آ ) ،عهیرغم تعدا اناد ،

 .)2013یکی از عیامل عمد ماؤثر بار ضاریب انگشاار،

سااهم ب اایایی ر تیلیااد آلاای گی ترافیکاای ارنااد

ی رو و سطح اسگاندار آالیندگی پایه ای رو

2016

al.

et

Reyhanian

.)Shahbazi,

و سرانجاخ عمر ی رو اس  .تغییر این عیامل ،به تغییر

از 47

انگشاار كال منجار

میتیرساایکه هااا كاااربیراتیر نیاای بااا باای
رصد ،سهم چشمگیر
می كنند .سهم ی روها

فناور

ضرایب انگشاار آالینادگی و كااه

ر آالیندگی ترافیکی تهرا ای ا
معها

)Haung et al. 2013 ; and Hosseini, 2015

ترافیکی  01رصد اس  .میبینیم كاه عهایرغام تعادا

اسااگاندار آالیناادگی

زیا

ی روها ناوگا

ییلی ر تیلیاد ارا

یاهد شد اسگقام

و همکاارا 4931 ،؛ Banitalebi

ر حال تار

سااخگگیرانهتاار شااد

ر شاهر تهارا ،

ی رویی میتیاناد ساهم ب ایایی ر كااه

تعدا اندكی از ی روها ناوگا  ،شاامل ی روهاا
كااااربیراتیر و فرسااای  ،ی روهاااا

ناشاای از ترافیاای اشااگه باشااد

آلای گی

Rhys-Tyler et al.

ییلااای و

 .)2011مالالً ،با اجبار شد اسگاندار ییرو  1ر ساال

ر

ی روهااا انژكگاایر بااه

میتیرسیکه ها كااربیراتیر  ،ساهم چشامگیر

 4901جاادول ) ،و ورو

انگشار كل آلای گی ارناد ح انی و همکاارا 4939 ،؛
شاااهباز  ،باباااایی و همکاااارا ;4939 ،

ریافاا

ناوگا شهر  ،سطح آالیند كربن مینیك اید ر شاهر

Shahbazi,

تهرا بهتدری كاه
12

یافگه اس  .ر شاکل  7تغییارا
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شکل  .6میانگین غلظت ساالنهها آالينده كربن مونوكسید در شهر تهران از سال  1386تا 1393

میانگین غهظا
هش

كاربن مینیك اید ر هایا تهارا

سال ا یر را مشاهد میكنید .كاه

آالیناادگی اای رو ،حركاا

سطح آالیندگی ی رو آزمی مایشای و ر صایر

ر

تجاوز آالیندگی آ از حدو مجاز ،ی رو برا تعمیار

حدو مجاز

بااهساای بااهكااارگیر

و رف نقا

فناور ها نی و مناب اناری غیار ف ایهی مانناد بارس
میتیاند ر كاه

میشی  .عالو برآ  ،بهر گیر از سیاس هاا پااالی
ناوگا باا منا یاا موادو ی

آلی گی ناشی از وساایل نقهیاه تاثثیر

ب یایی بگاار .

آالیندگی بیشگر

عالو بر راهکارها مهندسی بارا ارتقاا كااه
آالیندگی ی روها نی ،ناوگاا

ارناد ،یکای از راهکارهاا آزمای

نیا ،مناطقیاند كه بخ
و ورو و تر

كاار

 .)Shahbazi, Hosseini et al. 2014ساازوكار معایناه
فنی سالیانه ی رو یکی از این راهکارهاس

تار

ی روهاایی كاه

نیاس  .مناط كم انگشار آالیندگی ر شهرها بایر

ر حاال تار را نیای

ماایتاایا بااا ابیارهااا سیاس ا گاااار پاااالی

با مراجعه ارندگا

و كااه

آالینادگی باه تعمیرگاا اعایاخ

مقررا

كه طی آ

یا تماخ شهر را ربر مایگیرناد

ی روها براساس مییا آالینادگی تااب

اصی اس  .ی روها آالیناد یاا وار ایان

مناط نمیشیند و یا برا ورو باید عیارض آالیندگی
پر ا

ی رو به مراكی مجاز معایناه فنای،
13

كنند  .)Holman et al. 2015سای ج اگن از
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راهکار افیای

ن

عیارض سالیانه ی رو براساس افیای

ح اانی ،امااین ،ح ااینی ،وحیااد« .)4930 ،تیسااعه تیابا انگشااار باارا

عمر آ ،نیی یکی از راهکارها سیاس گاار و آزمی

میتیرساایکه هااا شااهر تهاارا و مقای ااه سااهم آ هااا ر انگشااار

نیاس .

آالیند ها با ی روها سیار و تاك یها شهر تهرا  ».چهاارمین

مهمترین راهکار كاه
افیای

 ،تهرا .

آلای گی ناشای از ترافیای،

همای

مهی مدیری

آلی گی هیا و صدا ،تهرا .

ح نی ،اماین ،ح اینی ،وحیاد ،احگاراخ ،مومادعهی« .)4939 ،بررسای

و تیسعه ناوگا حمل ونقل عمیمی پاا  ،ارزا

آالیندگی میتیرسیکه هاا شاهر تهارا  ».سایمین هماای

و ر سگرس اس  .با وجی سامان جاام حمالونقال
عمیمی شهر كه بهراحگی و با قیم

مدیری

مناسب ر ا گیار

عمهکر فیهگر جاا

شخصاای ساای

هاا

ییلای باا

سااالنه باینالمههای

مهندسی مکانیی ایرا .

سا رها شااهر بااا ی روهااا

وزناادگا  ،مهااد  ،ح ااینی ،وحیااد ،معصاایمی ،عهاای ،اروجهاای ،امیااد،
« .)4930توهیل مایی اگیوز اتیبیسها تندرو تهرا برا امکاا

ف اایهی و جااایگیینی ساا رها بااا

ساانجی نصااب صااافی جاااا

حمل ونقل عمایمی پاا  ،مقادار چشامگیر از تیلیاد
آلی گی ازطری ترافیی كاه

و ه گه فهی برا سی

سطح گیگر بااال ».بی ا وچهاارمین هماای

ی روهااا شخصاای اعمااال كاار  .ر ایاان

صاایر  ،بااا كاااه

آلی گی هیا و صدا ،تهرا .

وزنادگا  ،مهاد  ،اروجهای ،امیاد ،ح اینی ،وحیاد« .)4930 ،بررساای

شهروندا قرار گیر  ،میتیا موادو ی هاا بیشاگر
ر تاار

مهای

میتیرها

یاهد یاف .

رو سیز و ن

و  ».نهمااین همااای

بااینالمههاای

 ،تهرا .

اسگقام  ،سیدفرزا  ،ریوانیا  ،م عی  ،ح ینی ،وحید« .)4931 ،بررسای
پارامگرها مایثر بار انگشاارآالیند هاا گااز و مصارف سای
ی رو با اسگ ا ازروش آمار طراحی آزمای  ».وماین هماای

کتابشناسی

مهی مدیری

بنیطالبی ،اح ا  ،ح ینی ،وحید« .)4939 ،نوی مواسبه انگشار جرمای
آالیندگی ی رو از ا هاا آالینادگی غهظا

اسگقام  ،سایدفرزا  ،مظ ار ،میاالم ،شاهباز  ،ح این ،ح اینی ،وحیاد،

حجمای باه روش

« .)4930مطالعه و بررسی كمی اثربخشی پروی تعییض كاتالی ا

همرا  ».فصهنامه عهیخ مویطی ،پژوهشکد عهیخ مویطی.

 5444تاك ی شهر تهرا  ».چهارمین همای

ح نی ،امین ،ح ینی ،وحید« .)4930 ،بررسی اثر اساگ ا از كاتالی ا
و تغییاار سی ااگم ساای
میتیرسیکه ها» .نهمین همای

مهی مادیری

آلای گی

هیا و صدا ،تهرا .

رسااانی باار انگشااار آالینااد هااا از
بینالمههی میتیرهاا

آلی گی هیا و صدا ،تهرا .

شهباز  ،ح ین ،مصط یزا  ،عهی ،احد  ،م عی  ،تقیایی ،سینا ،بابایی،

رون ایز و
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of Hot Exhaust Emission Factors for Iranian-Made

.)4930 ، وحیاد، ح اینی، ح ین، افشین، یاسمین،  سالم، مهد

Euro-2

 جهد اول،4931 سیاهه انگشار آالیندگی شهر تهرا برا سال مبنا

Certified

Light-Duty

Vehicles."

Environmental science & technology 50(1): 279-

هایا

كنگرل كی ی

 شرك. گیارش جام سیاهه انگشار شهر تهرا

284.

. تهرا

Burtscher, H. (2001). Tailpipe Particulate Emission
Measurement

for

Diesel

Engines.

شهر ار

.)4930 ، ح این، افشاین، وحید، ح ینی، سینا، تقیایی، ح ین، شهباز

Swiss
».4931 «سیاهه انگشار آالیندگی مقدماتی شهر تهرا برا سال مبناا

contribution to GRPE PMP.
.  تهرا،آلی گی هیا و صدا

مهی مدیری

چهارمین همای

Farrauto, R. J. and R. M. Heck (1999). "Catalytic
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. تهرا
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كنگرل كی ی
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مهی مدیری
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