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 چکیده

اشته و دارد. همچنین اي را د امروزه حمل و نقل به نوبه خود در پیشبرد اهداف کشورها نقش عمده
بکارگیري یک کاربري در  اي می باشد و ریزي منطقه در برنامه کاربري زمین نیز یکی از مباحث اصلی

از سوي دیگر شهرهاي جهان در  ها و نیازهاي آن کاربري دارد. یک منطقه، نیاز به شناخت ویژگی
ادي ـ اجتماعی) در زمینه حمل و هاي شهري (اقتص هواي ناشی از فعالیت  آینده شاهد افزایش آلودگی
هاي اقتصادي،  زیست محیطی، فعالیت  ریزي و تعیین ظرفیت برنامهبنابراین نقل و ترافیک خواهند بود. 

حمل و نقلی و ترافیکی با توجه به معیار آلودگی هوا تالشی است براي فراهم آوردن یک ابزار براي 
زمین، حمل و نقل و ترافیکی در سطوح محلی، هاي اقتصادي، اجتماعی، کاربري  ارزیابی پروژه

ها در  شهري و یا به عبارت دیگر گامی است در جهت کنترل میزان آالینده اي، شهري و کالن منطقه
  حد مجاز و کاهش آسیب به محیط زیست.

هاي کالسیک تقاضاي حمل و نقل، کاربري زمین و یا کیفیت  با توجه به اینکه در اکثر مدلبنابراین 
هایی که در  شود و روابط بین مدل هاي مختص و جداگانه استفاده می ناشی از حمل و نقل از مدلهوا 

به منظور بررسی  پژوهشباشد این  بصورت واضح مشخص نمی گیرندقالب سه مجموعه مذکور قرار 
نوع و میزان ارتباط بین متغیرها در موارد ذکر شده شکل گرفته و تالشی در جهت بررسی اثرات 

ابل اشکال شهري، کاربري زمین، تقاضاي حمل و نقل درون شهري و کیفیت هواي ناشی از حمل متق
(اکسیدهاي نیتروژن) منتشره از خودروها و   NOX(مونواکسید کربن) و  COو نقل بویژه آالینده 

توسعه مدلی یکپارچه در همین خصوص با هدف کاهش تأثیرات منفی بر روي کیفیت هوا، عملکرد 
  شهري می باشد. ها، کاهش ترافیک و ازدحام درون ر کاربريت مناسب

  

  کاربري زمین ، آلودگی هوا ، تقاضاي حمل و نقل، مدل هاي یکپارچه واژگان کلیدي:

mailto:parsa5913@gmail.com


 

2 

 

 مقدمه  - 1

در طول تاریخ بشري رابطه انسان با محیط زیست همواره بصورت تابعی از رفتار او با پیرامون طبیعی 
هاي محیط زیست آلودگی هواست که امروزه به مسأله عمده  رین آلودگیت خود بوده است. یکی از مهم

بسیاري از جوامع تبدیل شده است. در این جوامع شناخت خصوصیات و عملکرد وسایل نقلیه، به 
عنوان یکی از منابع مهم ایجاد کننده آلودگی هوا، از اهمیت باالیی برخوردار است. به منظور کنترل 

هایی در جهت کاهش آن، نیاز است تا عالوه بر شناخت نحوه  نتخاب سیاستهاي هوا و ا آالینده
وسایل نقلیه   هاي تولید شده ناشی از فعالیت عملکرد وسایل نقلیه، نسبت به چگونگی و میزان آالینده

  .]1[نیز آگاهی یافت
ی جامعه که باشد. اما میان انتظارات عموم یک فاکتور کلیدي در اقتصاد پیشرفته مینیز حمل و نقل 

هم طالب حرکت و جابجایی بیشتر و هم خواهان جلوگیري از تأخیرات و کیفیت پایین برخی خدمات 
حمل و نقل هستند تضاد و کشمکش دائمی وجود دارد. با افزایش تقاضاي حمل و نقل، پاسخ جامعه 

ي حمل و نقل ها تواند باشد، بلکه سیستم فقط ساخت زیربناهاي جدید و گشودن بازارهاي جدید نمی
نظر  نیز باید براي پاسخگویی به تقاضاي گسترش و توسعه پایدار، بهینه شوند. لذا باید از نقطه

  .اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی نیز سیستم حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد
خود باعث آلودگی  که دیگر مباحث مطرح و در ارتباط با محیط زیست، کاربري زمین استاز 
گیرد و یا میزان   اي که جهت تأمین دسترسی مورد استفاده قرار می شود، بلکه وسیله نقلیه نمی

 کنندگان از وسایل نقلیه و غیره عامل موثر بر محیط زیست هستند.  ساکنین و استفاده
هاي متعدد روابط پویاي بین مسائل اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی در توسعه پایدار  ویژگی بنابراین
هاي اساسی  ها، حمل و نقل و کاربري زمین بخش ي دخیل بوده و محیط زیست، زیرساختشهر
  باشند.  ر شهري میریزي شهري و در تالش براي دستیبابی به توسعه پایدا برنامه

به منظور برقراري ارتباط بین تقاضاي حمل و نقل درون شهري، کاربري زمین  یهایتوسعه چنین مدل
حمل و نقل و به منظور کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل و کاربري زمین بر و کیفیت هواي ناشی از 

ریزان شهري و دستگاههاي  به مدیران، برنامهباشد. همچنین کیفیت هوا با اتخاذ تدابیر مناسب می
ریزي مدیریت شهري و حمل و نقل  محلی ابزاري را به منظور تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط در برنامه

  هاي توسعه پایدار خود را ارزیابی نمایند. دهد تا بتوانند سیاست ائه میدرون شهري ار
  
  پژوهشادبیات  -2

بسیاري از مطالعات انجام پذیرفته در زمینه موضوع پژوهش به بررسی ارتباط بین حمل و نقل و 
موارد  کاربري زمین پرداخته و اخیراً با توجه به بحث توسعه پایدار گرایش به سوي ایجاد ارتباط بین



 

3 

 

ها و مطالعات انجام پذیرفته ارتباط بین  ذکر شده و محیط زیست بیشتر گردیده است. البته برخی مدل
تقاضاي حمل و نقل، کاربري زمین و آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه را بصورت ماکروسکوپی 

ها اجتناب  آن  ر برنگر) مورد بررسی قرار داده و از ورود و بررسی جزء و پارامترهاي مختلف مؤث (کلی
  .]8[اند نموده

سازي تقاضاي  باشد اما در مورد مبحث مدل سازي ریزنگر در جریان ترافیک معمول می هم اکنون شبیه
سفر، کاربري زمین و محیط زیست در مراحل مطالعاتی قرار دارد. از لحاظ دیدگاه میکروسکوپی می 

، URBANSIM ، ،TLUMIP ،ALBATROSS از جمله:پروژه توان به چندین 
ILUMASS ،SIMDLTA ،PUMA ،IRPUD  و در امریکاي شمالی و اروپاTRANUS  در
  اشاره نمود.  ]9[بانکوك آسیا و در شهر 

سازي  می باشد که مدل شبیه ILUMASSاز جمله تحقیقات انجام شده پروژه  به عنوان نمونه و 
ه در برگیرنده تغییرات کاربري زمین میکروسکوپیک از ترافیک شهري را وارد مدل جامعی می نماید ک
  باشد.  محیطی می و آثار آن براي تقاضاي حمل و نقل و همچنین تأثیرات زیست

هاي آخن، بامبرگ،  توسط گروهی از مؤسسات دانشگاه 2006تا  2002هاي  این پروژه در سال
لمان و با مجوز نظر مؤسسه تحقیقات حمل و نقل مرکز هوا فضاي آ دورتموند، کلن و ووپرتال تحت 

ها را با در نظر  وزارت علوم و تحقیقات آلمان صورت گرفت که مدل موجود از سفر بر مبناي فعالیت
هاي محیط زیست شهري و کاربري زمین به صورت میکروسکوپیک گزارش داد و به  گرفتن مدل

  . ]10[دهد ) این سه مدل را نشان می1شود که شکل ( همین علت  از سه مدل اصلی تشکیل می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

4 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .]ILUMASS ]10زیر مدل هاي تشکیل دهنده مدل  : 1شکل

زمین کاربري   
 

 

 

 

  مسکن 
 محل سکونت -

 

 ساختمانهاي غیرمسکونی 
 فضاهاي غیرمسکونی  -

 

  شبکه ها 
  راهها  -
 حمل و نقل عمومی -

 

  مبداء و عوامل ایجادکننده
  شاغالن  -
  خریداران -
  بازدیدکنندگان -
 دانش آموزان  -

 

  مقصد
  محل کار -
 فروشگاهها -
 خانوار -
 مدارس و دانشگاهها -

 

  فیکترا
  انتخاب نوع وسیله -
  جریان -
  بار محورها  -
 تراکم -

تاثیرات زیست محیطـی  
  در محل سکونت

 کیفیت هوا -
 صداي ناشی از ترافیک  -

 

عوامل زیسـت محیطـی   
  محل کار

 کیفیت هوا  -
 صداي ناشی از ترافیک -

 

  مواد خروجی
- CO2  
  آالینده ها  -
 صداي ناشی از ترافیک -

 

  مسکن 
  احداث -
 تخریب -
 بازسازي  -

 

  ساختمانهاي غیرمسکونی 
  احداث -
  تخریب -

  دسترسی
  محل کار -
 فروشگاهها -
 مدارس -
 غیره -

  جمعیت
  خانوار -
 اشخاص -

 

  کسب و کار 
  شرکتها  -
 افراد شاغل -

 

  جمعیت  
  خانوار -
 اشخاص -

 

  اشتغال 
  شرکتها  -
 افراد شاغل -

  بازار کار
  عرضه شغل -
 شغل تقاضاي -
 تغییرات شغل  -

 

  جابجایی ها
  مهاجرت ورودي -
  مهاجرت خروجی -
  خانوار جدید -
  جابجایی هاي درونی -

 

  محل شغل 
  مهاجرت ورودي -
  مهاجرت خروجی  -
 تغییر مکان  -

 

  جذابیت
  مکان -
  کیفیت -
  امکانات  -
 قیمت -
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مدل یکپارچه از کاربري زمین، تقاضاي حمل و نقل و آلودگی محیط زیست ناشی از به منظور توسعه 
ار مربوط به هر کدام گذ ها و متغیرهاي ئأثیر شناخت جداگانه هر یک از مدلنخستین گام آلودگی هوا 

  ها خواهیم داشت. به آن خالصهباشد که در ادامه مروري  می
مدل کالسیک ( مدل کالسیک چهار مرحله اي) داراي یک ساختار عمومی است در بخش حمل و نقل 

که براساس تجربه و آزمایش بدست آمده است و مراحل مختلف آن عبارت است از: تولید سفر، توزیع 
   .]2[ر و تخصیص سفرسفر، تفکیک سف

ه عنوان اولین و یکی از مهمترین مراحل در این پژوهش نیز از آمار و اطالعات مربوط به تولید سفر ب
  .قرار خواهد گرفتاستفاده مورد چهارگانه پیش بینی تقاضاي سفر 

هاي شهري و نیز مکانیزم رشد  بینی و تحلیل رفتار سیستم به منظور پیشدر زمینه کاربري زمین 
اي خصوصیات کلیدي اینگونه مناطق را  بینانه شد که بطور واقعبا هاي کاربري می شهري نیاز به مدل

  گیرند. مشخص نموده و مجموعه اطالعات تفضیلی را بکار می
به زمین براي مصارف  احتیاجبرآوردي صحیح از   مندریزان براي هدایت و تنظیم توسعه ، نیاز برنامه

می گزینی مؤسسات و شرکتها  گزینی افراد و مکان شناخت گرایش سکونتمختلف در مناطق شهري و 
هاي اساسی هستند که اطالعات مربوط به  . جمعیت و اشتغال در محل سکونت از جمله ویژگیباشند
توزیع جغرافیایی هاي مختلف، به طور مستمر و در سطح جزییات متفاوت از نظر نوع و  ها به گونه آن

  . ]3[ شوند یادآوري می
بینی جمعیت و اشتغال  هاي متنوع و متعددي در مقوله کاربري زمین و براي پیش از این رو، مدل

مدل گرین ـ الري ها  اند که یکی از مهمترین و متداول ترین آن مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته
حدود، از معدود که به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهاي اطالعاتی م می باشد

  هاي کاربري زمین است که در برآورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. مدل
روش و نحوه برآورد میزان آالیندگی وسایل هاي هوا اما در بخش محیط زیست و بخصوص آالینده

ولید شده هاي ت نقلیه با توجه به هدف مورد نظر متفاوت خواهد بود. در ارتباط با تخمین میزان آالینده
هاي میکروسکوپ،  باشد که عبارتند از: مدل ناشی از حرکت وسایل نقلیه سه نوع مدل کلی مطرح می

  . مزوسکوپیک، و ماکروسکوپیک
سعی بر این دارند تا براساس کیفیت حرکت، مشخصات فیزیکی و شتاب هاي میکروسکوپیک مدل

ها تأثیر فاکتورهاي مؤثر بر  از این مدلوسایل نقلیه میزان آالیندگی حاصل را تخمین بزنند. برخی 
هایی را به منظور مدنظر  اي در نظر گرفته و برخی دیگر شاخص روي میزان آالیندگی را بصورت لحظه

هاي  نمایند. با این وجود مدل قرار دادن فاکتورهاي تأثیرگذار بر میزان آالیندگی تعریف می
در .ها بسیار محدود است باشند و کاربرد آن میگیري و پیشرفت  میکروسکوپیک هنوز در مرحله شکل

  ادامه به برخی از این گونه مدل ها اشاره خواهد شد.
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  :اي هاي آالیندگی لحظه مدل
اي مختلف  هاي لحظه و شتاب  ها در سرعت یزان تولید آالیندهها به واسطه بررسی تغییرات م این مدل

 .]1[دهد نمایش میها را  ) شکل کلی این مدل1اند. رابطه ( شکل گرفته
)1(                              

  که در آن: 
E  =) میزان آالیندگیg/s( ،  
s اي ( = سرعت لحظهm/s( ،  
iتوان سرعت = ،  
jتوان شتاب = ،  
kضریب همبستگی مدل = ،  
aاي = شتاب لحظه ،  

m  وn و سرعت = تعداد پارامترهاي مربوط به شتاب  
  :رکتهاي آالیندگی براساس کیفیت ح مدل

ها  ها میزان آالیندگی وسایل نقلیه را با توجه به کیفیت حرکت و خصوصیات فیزیکی آن این مدل
هایی به منظور مدنظر قرار دادن  ها توسط شاخص نمایند. کیفیت حرکت در این مدل بینی می پیش

گردد. منظور از خصوصیات   هاي مختلف در حین حرکت وسایل نقلیه تعریف می سرعت و شتاب
ها مشخصاتی از قبیل قدرت موتور، نسبت هوا به سوخت، میزان مصرف سوخت و  یزیکی در این مدلف

اي نیست ولی با این  ها کامال لحظه گیري از این شاخص  باشد. روند بهره نوع کاتالیست مصرفی می
  .سازد وجود تا حدودي کیفیت عملکرد وسایل نقلیه را روشن می

باشد. در این مدل ابتدا نرخ تولید آالیندگی  ) می2مینه مطابق رابطه (قالب کلی مدل موجود در این ز
کننده، که با توجه  وسایل نقلیه در یک سیکل رانندگی استاندارد برآورد شده و سپس ضریبی تصحیح

  .]1[دگرد  به کیفیت عملکرد وسایل نقلیه به دست آمده در آن اعمال می
)2   (                                                                      

MOEi = Ri ×Ai  
  که در آن:
MOEi میزان آالینده =i )g (،  

Ri کننده براي آالینده  = ضریب تصحیحi و  
Aiمیزان تولید آالینده =i  در سیکل استاندارد  )g(  

اي خطی از خصوصیات فیزیکی و عملکردي وسایل نقلیه است که  ضریب تصحیح در این مدل رابطه
شایان ذکر است که  . ها عبارتند از: مشخصات فیزیکی، سرعت و شتاب وسایل نقلیه ترین آنمهم

∑∑
= =

××=
n

i

m

j

ji
ji askE

1 1
, )()log(
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گردد. به عنوان مثال نسبت مدت زمانی که  ها به صورت نسبی وارد می سرعت و شتاب در این مدل
) است به کل زمان سفر، قابلیت استفاده به منظور شناخت 2m/s( 6شتاب وسیله نقلیه بیشتر از 

  باشد. حرکت را دارا می کیفیت
آالیندگی وسایل نقلیه پذیرفته در مورد نرخ  هاي مزوسکوپیک بر پایه برآوردها صوت ساختار مدلاما 

شرایط محیطی و عملکردي وسایل نقلیه بر روي میزان تولید   ي استاندارد و همچنین تأثیرها در سیکل
هاي آالیندگی میکروسکوپیک  مدل هاي مزوسکوپیک شبیه به شکل کلی مدلباشد.  آالیندگی می

اي نبوده و  ها لحظه فاکتورهاي تأثیرگذار در این مدلباشد با این تفاوت که  براساس کیفیت حرکت می
ها به شمار  گردد و در این میان سرعت متوسط یکی از مهمترین شاخص به صورت متوسط وارد می

  رود. می
هاي استاندارد که با نام  نقلیه بدست آمده در سیکلهاي مزوسکوپیک، میزان آالیندگی وسایل  در مدل

اي براي تطبیق مقادیر آالیندگی  کننده شوند، با استفاده از ضرایب تصحیح آالیندگی پایه شناخته می
به منظور تعدیل سرعت، شرایط محیطی  کننده، گردند. ضرایب تصحیح پایه با شرایط مختلف تعدیل می

  .]1[باشد اري و تنظیم موتور به موقع وسایل نقلیه میهایی براي نگهد و وجود برنامه
ارتباطی ساده میان بخش حمل و نقل و آالیندگی ناشی از وسایل نقلیه نیز هاي ماکروسکوپیک  مدل

ها با توجه به برآورد  نمایند. استفاده از این مدل بدست آورده و تخمینی تقریبی در این زمینه ارائه می
اي)  پذیر است و معموال در سطوح کالن (کشوري یا منطقه در ابعاد کالن توجیه ها تنها تقریبی آالینده

هاي موجود در این  هاي مصرفی سوخت یکی از مشهورترین مدل گیرند. مدل مورد استفاده قرار می
هوا ناشی از احتراق هر واحد   باشند که با توجه به میزان سوخت مصرفی و آگاهی از آلودگی زمینه می
  نماید. هاي تولید شده ارائه می رآوردي از آلودگیسوخت، ب

  .]1[باشد ) می3وجه به مصرف سوخت به صورت رابطه(هاي آالیندگی وسایل نقلیه با ت شکل کلی مدل
)3(                                                              Ei = Ui 
× Fj   

  که در آن:
Ei  میزان تولید آالینده =i ، 
Fjسوخت مصرفی نوع  = تعداد واحدj و  
Ui میزان تولید آالینده = i  سوخت یک واحد ناشی از احتراقj  
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   روش پژوهش -3

ط با مرتبگزارشات، نشریات، کتب و مقاالت داخلی و خارجی گیري از و بهرهالف: گردآوري 
قرار بحث و بررسی مورد که در بخش قبل به اختصار  موضوع و مروري بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  .گرفت
  ها شامل :مدلتشریح فرآیند مدلسازي و ارائه ب: 

عه به سازمانها و نهادهاي جهاي ورودي از طریق مرااطالعات در خصوص داده آوريجمع - 1
  مربوطه از جمله:

 شرکت کنترل کیفیت هواي شهر تهران -
 شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران -
مچنین سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات شهرداري معاونت معماري و شهرسازي و ه -

 تهران
 سازمان حفاظت محیط زیست -
 سازمان بهینه سازي مصرف سوخت -
و  Excel  ،Spssله افزاري از جمهاي نرمه از برنامهبا استفاد هاارائه مدلپردازش و  - 2

Eviews 
ایت بررسی مدل هاي پردازش شده و در نهاعتبار سنجی و انتخاب مدل برتر از بین مدل - 3

  برگزیده
  گیري و ارائه پیشنهادات: نتیجهج
  

  هاتشریح فرآیند مدلسازي و ارائه مدل -4

با توجه به موضوع پژوهش و هدف آن  سعی بر این است تا با وارد نمودن برخی متغیرهاي مؤثر 
د ارتباط بعنوان پارامترهاي زیست محیطی و ایجا) A(آلودگی هواي ناشی از حمل و نقل درون شهري

در  )T(و تقاضاي حمل و نقل درون شهري )L(ها و برخی متغیرهاي مؤثر بر کاربري زمین بین آن
  . داده شودبسط و توسعه  TLAگانه کالن شهر تهران مدلی یکپارچه با نام  22محدوده  مناطق 

گانه  22ق در مدل سازي  از شیوه علمی ـ آماري و با استفاده از آمارهاي حقیقی و موجود در مناط
 شهر تهران استفاده شده است. در این راستا از آمارهاي یک ساعته همزمان و در ساعت اوج صبح کالن

بصورت متمرکز و بحرانی ترین شرایط (به دلیل وجود آمارهاي حمل و نقلی ، ترافیکی و آلودگی هوا 
شاخص هاي مربوط به در زمینه شاخص هاي کاربري زمین ، حمل و نقل و ترافیک و  ) در این زمان

  کیفیت هواي ناشی از حمل و نقل  بهره گرفته شده است.
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احداث یا تخریب  از قبیلی یکاربري زمین شامل متغیرها هاي مدلهاي ورودي در دادهبه طور کلی 
مسکن ، مساحت کل منطقه، مساحت ساخته شده( تمامی کاربري ها)، مساحت ساخته نشده و 

باشد. همچنین بخش مرتبط با حمل و نقل نیز مواردي همچون، سفرها،  می فضاهاي سبز و باز، و غیره
میانگین مسافت پیموده شده در منطقه مورد مطالعه، تعداد و مالکیت وسیله نقلیه، جمعیت، تعداد 
افراد خانواده، عمر وسایل نقلیه، تعداد وسایل نقلیه عمومی و خصوصی و غیره و بطور کلی سفرها و 

بر مبناي الگوي فعالیت خانوار و شاغلین و شیوه جابجایی اعضاي خانوار شامل شده و در  ها را جابجایی
هاي خروجی از  گازها و آالیندهنرخ تولیدي محیطی نیز به محاسبه میزان  بر می گیرد و بخش زیست

  پردازد.  ها بر کیفیت هوا می و غیره از وسایل نقلیه و اثرات آن NOX ،COجمله 
ها بطور جداگانه،  الب گفته شده و معرفی متغیرهاي فراوان موجود براي هر یک از مدلبا توجه به مط

دسترسی به تمامی آنها یابند که  اي افزایش می یرها به اندازهغیکپارچه تعداد مت به منظور تشکیل مدل
مجاز  با توجه بهتوسط مراجع ذیربط  پارامترهاعدم در اختیار قرار دادن برخی از  ی نظیردالیل به

  مقدور نمی باشد.  تعددهمچنین گستردگی و   ،و غیره مسائل حریم شخصی، اخالقی سببنبودن به 
می ها خودرو توسط ها ندهیآالسالیانه تولید انواع مجموع یکی از پارامترهاي مهم و تاثیرگذار در مدل 

ناشی از موتور و سیستم  هاي هاي خروجی از اگزوز با سهم بیشتر و آالینده به دو دسته آالینده باشد و
در این تحقیق تأکید بر روي انواع  گردند. رسانی وسایل نقلیه با سهم کمتر تقسیم می سوخت
  هاي خروجی از اگزوز که از اهمیت و کمیت بیشتري برخوردارند می باشد.  آالینده
ل کیفیت هواي طبق آمار و پارامترهاي شرکت کنتروسایل نقلیه اصلی منتشره از اگزوز هاي  آالینده

(دي اکسید  SO2 (اکسیدهاي نیتروژن) ، NOX (مونواکسید کربن) ،CO  شاملشهر تهران 
می )  هیدرو کربن هاي نسوخته( NMVOC ) و ذرات معلق( PM10 (متان) ، CH4 گوگرد) ،

   .]4[دباش
ینـده هـاي   تاثیر قابل توجهی بـر روي میـزان آال  بوده که سرعت وسایل نقلیه  ،از پارامترهاي مهم دیگر

بر اسـاس مـدل   و ) نمایش داده شده است 4) تا (2همان گونه که در شکل هاي (آنها دارد. از خروجی 
متوسط بـه  در سرعتهاي پایین بیشتر بوده و در سرعت هاي   COو   HCمیزان خروجیهاي موجود 

ر سـرعت هـاي   البته این میـزان د  کمترین میزان خود می رسد و در سرعت هاي باال افزایش می یابد.
و  به صورت دیگري عمل می کنـد  NOXاین میان در  . باالتر کمتر از سرعت هاي پایین تر می باشد

ن در سرعت هاي پایین کمتر و در سرعت هاي باال بـه بیشـترین مقـدار خـود مـی      آخروج نرخ میزان 
  .] 7[دسر
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  ]  7 [نسبت به سرعت COتغییرات میزان تولید آالینده  : 3شکل     ] 7[نسبت به سرعت HCتغییرات میزان تولید آالینده  : 2شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ] 7 [نسبت به سرعت NOXتغییرات میزان تولید آالینده :  4شکل

  
. در ایـن روش ابتـدا بایـد متغیرهـاي     ه استهاي رگرسیون استفاده گردیددر فرآیند مدلسازي از مدل

رابطه بین این متغیرها از نظـر خطـی و یـا غیرخطـی بـودن و      پس سمؤثر در مدل درنظر گرفته شوند 
شـود. بـرآورد پارامترهـا از طریـق     اي در فرآیند مدلسازي تعیـین مـی  همچنین از نظر درجه چندجمله

  گیرد.برآورد کمترین مربعات خطا انجام می
ده گیـري شـده یـا بـرآورده شـ     هاي ساخته شده براسـاس مجموعـه متغیرهـاي انـدازه    مدل شکل کلی
خصوصیات توصیفی هر منطقه است. هر مشاهده منطبق بر خصوصیات یک دیگرو ، آالینده ها ترافیکی

تواننـد شـامل   هاي سـاخته شـده هـر سـمت از معـادالت مـی      باشد. در همه مدلمنطقه شهرداري می
در  سته باشند که تغییر واحد در هـر یـک از متغیرهـاي مسـتقل، تغییراتـی را     بمتغیرهاي مستقل و وا

 د.دهمتغیرهاي وابسته نتیجه می
بـا مقـادیر مشـاهده     بدست آمده از آنهامقادیر  می توانمدل  سنجیصحت و اعتبارتعیین میزان براي 

  ود.نمشده مقایسه 
  ، که عبارتند از:است ارائه شده ه هابرازش و انطباق مدل با مشاهدبراي هاي آماري مناسبی آزمون
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و یـا   tاري مـ % با استفاده از آزمـون آ 95ر سطح اطمینان دار بودن ضرایب بدست آمده دمعنی •
 (P-Value)یرش ضرایب ذبررسی احتمال عدم پ

 رود و معقول است.دار بودن عالمت ضرایب، یعنی تطابق آنها با آنچه انتظار میمعنی •
 براي متغیرهاي وابسته) Fتساوي همه پارامترها با صفر (آزمون  •
 )2Rوردن ضریب همبستگی ارزیابی برازش کل منحنی (بدست آ •

  : میگردنددسته دو  شاملارائه شده در این پژوهش  هامدل
 (اکسیدهاي نیتـروژن) ،  NOX (مونواکسید کربن) ،CO  از جملهکلی آالینده ها ترکیب الف) 

SO2 ، (دي اکسید گوگرد) CH4 ، (متان) PM10 (ذرات معلق ) و NMVOC  هیدرو کربن هاي)
   .]5[نسوخته )

   بصورت جداگانه  CO هب)آالیند
کنتـرل  بین متغیرهـاي وابسـته و مسـتقل     (correlation)ابتدا باید همبستگی  مدلسازيبه منظور  

سته و مسـتقل زیـاد و میـزان همبسـتگی بـین      بستگی بین متغیرهاي واگردد به نحوي که میزان همب
 5/0معموالً عـدد   و حداقل آن صفر است 1حداکثر ضریب همبستگی  ل باشد.قمتغیرهاي مستقل حدا

تر باشد همبستگی کمتر و هر چـه  را حد وسط درنظر گرفته و هر چه میزان همبستگی به صفر نزدیک
  .ي برقرار استبه عدد یک نزدیکتر باشد همبستگی بیشتر

  
  هاآالیندهترکیب  مربوط بههاي مدل -4-1

 باشـد مـی آالینده ها)   کلیترکیب ( Total-Emissionبه  مربوطهاي دسته اول در این مطالعه مدل
 .) آورده شده اسـت 1ساخته شده در جدول (در این زمینه ی که هایمدلتعدادي از به عنوان نمونه  که

در اشـد بـا رنـگ قرمـز مشـخص گردیـده و       مواردي که موجب عدم پذیرش مدل می ب الزم بذکر است
  ه در نظر گرفته شده است.ستببه عنوان متغیر وا Total-Emission پارامترهاي ساخته شده مدل
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  )T-Emission_kolآالینده ها ( یکلترکیب هاي مربوط به مدل: 1جدول

دل
ه م
مار
ش

  

  C1,C2,C3,C4  2Rمقدار ضرایب  ساختار مدل

دم 
ا ع
ش ی

ذیر
پ

دل
ش م

ذیر
پ

  

  C1,C2,C3,C4درصد مقبولیت

1  T-EMISSION_KOL= 
C(1)*SSAKHT/SMANT

+ 
C(2)*NERKH_TOLID^2

+ 
C(3 

C1=  
3928.324- 
 

C2= 
6610.173 

  

C3= 
261612.9 

  

  0.584419 
  

NO  

C1= 
0.011 

 

C2=  
0.0018 

  

C3=  
0.0036 

  

  

2 T-EMISSION_KOL= 
C(1)*SSAKHT/SMANT

+ 
C(2)*NERKH_TOLID^2

+ 
C(3)*L_KOLMAABER^

2+ 
C(4)*DELAY_TIME^2 

15738.27 
  

3941.572 
  

1.537443 
  

57418.
84 
  

0.787918 
  

NO  

0.1054 
  

0.0277 
  

0 
  

0.0566 
  

3  T-EMISSION_KOL= 
C(1)*SSAKHT/SMANT

+ 
C(2)*KOL_TAKHEER 

47260.12 
  

4.865643 
  

    0.488103 
  

NO  

0 
  

0.0001 
  

    

4  T-EMISSION_KOL= 
C(1)*SSAKHT/SMANT

+ 
C(2)*KOL_ZAMANSAF

AR^2+ 
C(3)*POP 

29846.48 
  

0.000104 
  

0.073972 
  

  0.758113 
  

YES 
*  

0.0024 
  

0 
  

0.0006 
  

  

  
در بـازه  ضـرایب  درصـد مقبولیـت   هـا  مـدل چنانچـه در  گـردد  مشاهده مـی نیز همانگونه که در جدول 

و یا کمتر از منفی  ( ضریب همبستگی) 2Rدر بعضی موارد مقدار  و یاباشند درصد ن 95تا  0اطمینان 
   بنابراین : باشندها  مورد قبول نمیاین دسته مدل باشد  5/0
منطقـی   هابطنمایانگر عدم وجود رمنفی است،  C1با توجه به اینکه مقدار ضریب  1 در مدل شماره •

ضـریب منفـی در نسـبت مسـاحت فضـاهاي       زیـرا قابل قبول نمی باشد.  بین متغیرها بوده و مدل 
اهاي ساخته شده بیشـتر  آن است که هرچه میزان فضمعنی  بهساخته شده به مساحت کل منطقه 

کسر مربوطه بزرگتـر خواهـد شـد.    حاصل آنگاه سبز و باز کاسته می شود) (از میزان فضاهاي گردد 
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مـی  الینـده افـزایش   آدر نهایت تولید  و افتهافزایش یمی تواند ، جمعیت ، تولید سفر و...  در نتیجه
 عکس این مطلب اتفاق خواهد افتاد.با توجه به ضریب منفی مدل خروجی ولی در   یابد

وابسـتگی پـائینی نسـبت بـه      ) Dely-Timeن تاخیر به زمان سفر (متغیر زما،  2در مدل شماره  •
 C1,C2. همچنین درصد مقبولیت ضـرایب   )27/0دارد( T-Emission_kolمتغیر وابسته یعنی

 % نمی باشد، بنابراین مدل پذیرفته نیست.95تا  0نیز در بازه 
م نیـز مـورد قبـول    آن هـ ) است که  5/0کم ( کمتر از  )R2(مدل سوم نیز داراي ضریب همبستگی •

  نمی باشد.
مشکل نداشـته و هـم اینکـه از     انتخاب شده که هم از لحاظ روابط منطقی وضرایب در نهایت مدل

   باشد:ی باالئی برخوردار باشد مطابق رابطه ذیل م 2Rمیزان 
T-EMISSION_KOL=C(1)*SSAKHT/SMANT+C(2)* 
KOL_ZAMANSAFAR2 +C(3)*POP  )4(  

   ب مربوطه مدل نهایی به صورت زیر خواهد بود: پس از قرار دادن ضرای
T-
EMISSION_KOL=29846.48*SSAKHT/SMANT+0.000104*KOL_ZAMA
NSAFA R2+0.073972*POP       )5(  

  
  :که در آن

T-EMISSION_KOL          =          مجموع کلیه آالینده ها ،  
SSAKHT/SMANT           =           ته شده به مساحت کل هر نسبت مساحت فضاهاي ساخ

  ، منطقه
KOL_ZAMANSAFAR     =          و کل زمان سفر  

POP                                 =          جمعیت  
  

گردد که اکثر نقـاط بـر خـط    برآورد این مدل مشخص می -مشاهدهمقادیر درخصوص ) 5(مطابق شکل
دل ارائه شده با مقادیر واقعی آن بسیار نزدیک مقادیر بدست آمده حاصل از مو درجه نزدیک است  45

  می باشد.
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  به کل آالینده ها در مناطق مختلف نمودار مشاهده برآورد مربوط :5شکل
 

 .اسـت ترهاي بکار رفته در مدل نسبت مساحت فضاهاي ساخته شده به مساحت کل هر منطقه از پارام
مساحت ساخته شده عبارت است از کـاربري هـایی اعـم از مسـکونی، تجـاري، اداري و ... کـه در یـک        

(جمعیت منطقه ساخته شده و هرچه نسبت آن به مساحت منطقه بیشتر گردد نشان دهنده تراکم باال 
نجا که شهر مورد مطالعه تهران بوده و کاربري هـاي  آ در آن منطقه می باشد. ازغیر شاغل)  شاغل و یا

مراکز صنعتی در آن کمتر مشاهده می گـردد لـذا میـزان    نظیر با مساحت هاي زیاد و جذب کم خاص 
 تراکم در هرمنطقه نشان دهنده میزان تولید و جذب در آن می باشد به نحوي که هر چه تراکم بـاالتر 

خ جذب تأثیر گذار بوده و مقـدار آنـرا افـزایش مـی     کی از شاخص هاي نرخ تولید و یا نرباشد بر روي ی
ت عمده آن مسکونی باال و مساح SSAKHT/SMANTدهد.به عنوان مثال چنانچه در یک منطقه 

دار از این منطقه به سایر مناطق از مقـ میزان تولید سفرهاي انجام شده آن است که باشد نشان دهنده 
الیی برخوردار است و چنانچه در منطقه دیگري میزان تراکم باال بوده ولی سهم کار بري هاي تجاري با

بـه منظـور   براین بنـا  ب باال در این منطقه می باشد.و یا آموزشی در آن باال باشد نشان دهنده نرخ جذ
زان جمعیـت پـذیري (   میـ  ،گـذار خص هاي تأثیرکی از شاکنترل ی ،کنترل میزان آالینده ها در مناطق

ر اخیـ  ر دهـه سازي دکه در این خصوص ضوابط شهر ل) و یا تراکم مناطق می باشدغشاغل و یا غیر شا
   د.نمایرعایت می این موارد را دیداالحداث در شهرهاي ج

میزان سفرهاي تولیـد  . با افزایش جمعیت در یک منطقه استجمعیت  ار در مدلگذثیرپارامتر تأدیگر 
شـد از  چنانچه اطالعات درآمد افـراد در دسـت با  و این موضوع با توجه به اد می شود که شده در آن زی

که متاسفانه براي شهر تهران ایـن   را بدست آورد هر منطقهدر ت وسیله روي آن می توان سرانه مالکی
 -ادي پارامتر جمعیت بـا متغیـر هـاي اقتصـ     اطالعات موجود نبوده ولی بطور نسبی نشان می دهد که

چنانچـه اطالعـات    زانه باعث تولید تعداد زیادي سفر مـی گـردد.  وقیمی داشته و ری رابطه مستماعتاج
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نرا به این شاخص نیـز ربـط داد ولـی بـه طـور کلـی کنتـرل        می توان آسرانه مالکیت در اختیار باشد  
ن چون تهران ایـ  و براي شهري بودهگذار شهر سازي تاثیر یت پذیري یک منطقه بر اساس ضوابطجمع

فرهنـگ  مل و نقل عمومی، می باشد. بنابراین در این شهر توسعه حییرات مستلزم هزینه بسیار زیاد تغ
سازي و تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی آسان، راحت و ایمن راهگشاي رسیدن بـه  

  می باشد.با تولید کمترآالینده ها  حمل و نقل سبز 
. با توجه به اینکه اطالعات این پارامتر از مـدل حمـل و نقـل ترافیـک     پارامتر دیگر زمان سفر می باشد

تهران استخراج شده است بنابراین میزان زمان سفر بر اساس زمان سفر آزاد بعالوه زمان سـفر معبـر و   
که زمان سفر تقاطع ها نیز به دو دسته تقاطع هاي چراغ دار و بدون چراغ تقسیم  ع محاسبه شدهتقاط

ین توصیف هرچه میزان زمان سفر بیشتر گردد نشان میدهد کـه میـزان تـأخیر واردشـده     میگردد. با ا
نـده هـا   تولیـد آالی افـزایش  درنهایـت   وافزایش داشته و این مورد نیز باعث افـزایش مصـرف سـوخت    

 میگردد.
  

  COهاي مربوط به آالینده مدل  -4-2
به عنوان متغیر وابسته درنظـر  ه منطقتولید شده در هر  Coهاي ساخته شده میزان دوم مدل در گروه

   .ه استگرفته شد
یه مدل هایی دسـت مـی   در نهایت  چنانچه همانند گروه قبل در خصوص این آالینده نیز عمل نمائیم 

ضـرایب   که هم از لحـاظ روابـط منطقـی و    برگزیدهمدل پس از بررسی و سنجش صحت آنها یابیم که 
و مقادیر برآوردي آن نزدیک به مقـادیر  باالئی برخوردار تگی همبسمشکل نداشته و هم اینکه از میزان 

 :ارائه میگرددمطابق رابطه ذیل مشاهده شده در نمودار مشاهده برآورد باشد 
CO_KOL=C(1)*SSAKHT/SMANT+C(2)*(V_HARKAT)+C(3)*S_PEYMAYESH  )6(  

  پس از قرار دادن ضرایب مربوطه مدل نهایی به صورت زیر خواهد بود: 
CO_KOL=28990.24*SSAKHT/SMANT-531.8915 
*(V_HARKAT)+0.171707*S_PEYMAYESH  )7    (                                                        

  که در آن:
CO_KOL                        =             مجموع آالیندهco تولیدي از کلیه وسایل نقلیه ،  

SSAKHT/SMANT         =             نسبت مساحت فضاهاي ساخته شده به مساحت کل هر
  ، منطقه

V_HARKAT                  =           و سرعت متوسط حرکت  
S_PEYMAYESH           =            مسافت پیموده شده  

 برآورد این مدل نمایش داده شده است.  -) نمودار و مقادیر مشاهده6در شکل (
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  coآالینده ودار مشاهده برآورد مربوط نم :6شکل
  

جـه بـه اینکـه سـرعت یکـی از      وبـا ت  .سـرعت مـی باشـد   در این مـدل  تأثیرگذار مهم و  هايپارامتر از
و تهران می باشد لذا تمام معابر درون شهري مد نظر بـوده  نیز و شهر مورد مطالعه  رکتیپارامترهاي ح
ـ اقع تأخیابد در واهش یکع نشانگر آن است که هرجه سرعت این موضو ال ار زیاد بوده و تراکم ترافیک ب
دهنده نشان فاصله بخش بر زمان بدست می آید بطه که از رازمان سفر طبق تعریف این بنابر .می باشد
اطالعـات بـر   طبـق  (به یک مقصـد   مبدأ بد چون فاصله از یکزمان سفر افزایش یاهرچه که  آن است 

 )و الگـوریتم فرانـک ولـف    EMME2خروجی هاي قل تهران گرفته شده از شرکت مطالعات حمل و ن
ـ ایـن معاد  بنابر این پارامتر زمان است که مـی توانـد در   می باشد  کوتاهترین مسیر  وه تغییـر نمایـد   ل

  رکتی مد نظر قرار میگیرد و در مدل آمده است.حاي از پارامتر هاي  سرعت به عنوان نماینده
نه که قبال نیـز گفتـه شـد بـر طبـق تحقیقـات انجـام شـده و         از سوي دیگر باید توجه داشت همان گو

زیاد بوده و با افزایش سرعت کاهش می یابـد. بنـابراین    Co، در سرعتهاي پایین میزان تولید )3(شکل
هرچه از میزان سرعت بنا بر هر دلیل در معابر کاسته شود و خودروها بـا سـرعت کمتـري مجبـور بـه      

  آنها افزایش می یابد.درده آالیناین نوع حرکت باشند تولید 
بـا توجـه بـه اینکـه      دارد. شـرکت مسافت پیموده شده نیز به عنوان یکی دیگر از متغیرها در این مدل 

و نقـل تهـران بدسـت آمـده و ایـن خروجـی        مقادیر این پارامتر ازخروجی هاي شرکت مطالعات حمل
اساس کوتاه ترین مسیر و تحت تـأثیر  بر نیز  ی فرانک ولف است و این الگوریتمبراساس الگوریتم تعادل
کنـد   تعیـین مـی   jبـه   iاز از نقطـه   مسیر مـورد نظـر را  و نموده  بهینه را انتخاب  حجم ترافیک زمان

 میـزان تـراکم   ،سافت پیمـوده شـده در یـک منطقـه بیشـتر باشـد      مهرچه بیانگر آن است که  بنابراین
اده کننده از مسیر از لحاظ زمـانی بـه   خص استفتر بوده و براي اینکه ش در معابر منطقه فشرده کترافی
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و در نهایـت  که این خود باعث افزایش زمان سـفر  تعادل برسد مسیر طوالنی تري را انتخاب می نماید 
  تولید آلودگی بیشتر می گردد.

  
 پیشنهاد ارائه چند و  یجه گیرينت -5

با باشد که متغیر سرعت می رفتار COي مربوط به آالینده هااز نتایج مهم و مورد توجه در مدل •
) نیز مشهود 3هاي بعمل آمده که نتایح آن در شکل (گردد. بررسیظاهر میمنفی در مدل  ضریب
باشد بیانگر آن است که این پارامتر با تولید مونواکسید کربن نسبت عکس داشته و با کاهش می

 یابد. سرعت میزان تولید آالینده افزایش می
مؤثر در مدل جمعیت است ، زیرا افزایش جمعیت همگام با کاهش بعد خانوار از جمله فاکتورهاي  •

سبب تغییرات در کاربري ها ،افزایش مالکیت خودرو و متعاقب آن افزایش سفرهاي شهري، تراکم ، 
حجم ترافیک شهري و ... می شود که در نهایت می تواند منجر به افزایش آلودگی هوا گردد. 

ش میزان آالینده ها در مناطق مختلف، کنترل یکی از شاخص هاي بنابراین به منظور کاه
 .تأثیرگذار، میزان جمعیت پذیري ( شاغل و یا غیر شاغل) و یا تراکم مناطق می باشد

کاربري زمین، حمل و نقل و محیط زیست گام مهمی به  یکپارچه و ریزنگرهاي  بدون شک مدل •
هاي  هاي نوآورانه در زمینه بینی تأثیرات برنامه یشباشد. پ هاي شهري کامال یکپارچه، می سوي مدل

محیطی و   پذیر است. ارزیابی تأثیرات زیست امکان این گونه مدل هامدیریت تقاضاي سفر تنها با 
سازي جزءنگر و وضوح و دقت خاص  هاي حمل و نقل با شبیه ارتباط بین کاربري زمین و سیاست

  ممکن است.
هـاي ترافیکـی مناسـب از جهـت     اسب در راستاي انتخـاب طـرح  من هاي ایجاد شاخصشناسایی و  •

محیطی دستاورد دیگر این مطالعه بوده است. بدین ترتیب که با اسـتفاده  هاي زیستکاهش آالینده
ها ترافیکی و انتخاب سیاستی مناسـب بـا کـاهش نشـر     هاي ارائه شده، امکان ارزیابی گزینهاز مدل
 ها میسر خواهد بود.آالینده

گر نتایچ و اثرات مدلهاي یکپارچه، بررسی اثـرات متقابـل بـین متغیرهـا و کارآمـدي مـدل در       از دی •
 می باشد.پایدار توسعه هاي  تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با سیاست

هایی نیاز  به جهت حفظ محیط زیست و رسیدن به توسعه و حمل و نقل پایدار به مطالعات و مدل •
ا حمل و نقل و محیط زیست را مورد ارزیابی قرار دهند و به داریم که بتوانند مسائل مرتبط ب

هاي شهري، عواملی نظیر محاسبه انواع  منظور کاهش آلودگی هوا و اثرات سوء آن در خیابان
ها  ها با استانداردها و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش این گونه آلودگی ها و تطبیق آن آالینده

 باشد. گامی مؤثر در این راه می



 

18 

 

به منظور کاهش زمان سفر و جلوگیري از تأخیرهاي بوجود ها و بر اساس نتایج بدست آمده از مدل •
هماهنگی جراغهاي راهنمایی در تقاطعات و ایجاد موج سبز، سبب افزایش سرعت آمده می توان با 

می و استفاده از این سیاست اثر مستقی گردیدحرکت وسایل نقلیه و کاهش توقفهاي آنها در شبکه 
 ها دارد.بر کاهش مصرف سوخت و خروج آالینده

ها و در ارتباط با کالنشهر تهران  میزان فضاي سبز یکی دیگر از متغیرهاي قابل تأمل در مدل •
باشد. با توجه به موجود و از آن مهمتر پراکندگی نامناسب این نوع فضاها در مناطق مختلف می

هاي اجرایی و افزایش اینگونه هاي سبز در اثر طرحتوان با ممانعت از کاهش فضاخروجی مدل می
فضاها بخصوص در مناطق فقیر در این زمینه گامی مؤثر در کاهش آلودگی و ارتقاء سطح کیفی 

 شهروندان برداشت.
می باشد. می توان با  emissionهاي با توجه به اینکه مدل هاي ارائه شده در این پژوهش مدل  •

و دخالت آنها در مدل هاي پراکندگی و بررسی اثرات آنها  ها مدلاین ه از استفاده از نتایج حاصل
 .برداشتمحیط زیست و حفظ گامی مهم در جهت تعیین و کنترل آالینده ها 

ها داشته و با افزایش میزان آالینده ها نسبت از دیگر پارامترها که نقش قابل توجهی در مدل •
سرمایه گذاري در جهت ارتفاء و پیشرفت در ایست با می بمستقیم دارد تولید سفر می باشد که 

را کاهش داده و با کاستن از تولید سفر میزان آالینده  زمینه خدمات الکترونیکی نیاز به انجام سفر
 .هاي تولیدي را نیز تحت کنترل قرار داد

ی توسعه حمل و نقل عمومی، فرهنگ سازي و تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل عموم •
و راهگشاي در جهت کاهش تولید آالینده ها آسان، راحت و ایمن از جمله اقدامات اصولی و موثر 

 .می باشد در راستاي توسعه پایداررسیدن به حمل و نقل سبز 
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  منابع و مآخذ -6

 ، پایـان نامـه  "طراحی مدل برآورد آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیـه در منـاطق شـهري   "جاللی برسري ، آرش،  -١
 1385-86کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات 

، انتشارات دانشـگاه علـم و   "برنامه ریزي مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد"سیدحسینی، سیدمحمد،  -٢
 ).1386صنعت ایران، چاپ سوم (

ربري ارزیابی و مقایسه چهـار سـناریوي مختلـف مـدل کـا     "شریف زادگان ، محمدحسین و عشق آبادي، فرشید،  -٣
الري، به منظور مطالعه اشتغال و جمعیت بر اساس اقتصاد پایه (مطالعه موردي شهر  –زمین از نوع مدل گرین 

 .85، مجله تحقیقات اقتصادي، بهمن و اسفند "تهران)
 ). 1387، مؤسسه نشر شهر، چاپ اول ("مهندسی آلودگی هوا"شفیع پور، مجید،  -۴
 1388شهر تهران سالنامه آماري شرکت کنترل کیفیت هواي  -۵
 1388سالنامه آماري شهر تهران،  -۶

7- Tehran Transport Emission Reduction, Air Quality Control Co. (AQCC), 2011. 
8- Urbansim: Modeling urbon Development for land use, tansportation and 

Environmental Planning 
9- Varmeth Vichiensan, Kazuaki Miyamoto; “Integrated Approach to Analyze Land-

use Transport and Invironment in Bangkok:Case study of railway Impact and 
TRANUS Application”, Kasetstart University  

10- Rolf Moechel, Bjorn Schwarze, Klous Spikermann, Michael Wegener; 
“SIMULATING INTERACTIONS BETWEEN LAND USE, TRANSPORT 
AND ENVIRONMENT”, Institute of spatial planning, University of Dortmund 
(IRPUD), 2007. 

11- Elena C.M c Donald-Buller, Alba webb, Lara M. Koehelman, Bin Zhoa, “AIR 
Quality Impacts of transportation and land use policies: A case study in Austin, 
Texas”, January 2010. 

12- Jorge M. Bandeira, Margareda C. Coelho, Maria Elisa sa, Richard Tavares, Carlos 
Bovrego, “Impact of Land use of urban Mobility Patterns, Emission and air 
Quality in a Portuguese medium-sized city”, university of oveiro, Department of 
Environment, 2010. 



 

20 

 

Integrated Model of 
Air pollution, Land use and Transportation demand in urban regions 
A measure of evaluation for transportation and city planning projects  

 (The case of Tehran) 
  

Hassan Parsay, MSc graduate in Transportation and Traffic, Science and 
Research Branch of Islamic Azad University  

Mahmoud Safarzadeh, Professor of TMU, Faculty of Civil Engineering and 
Environment 

Gholamreza Shiran, Assisstant Professor of Isfahan University, Faculty of 
Transportation 

 
Abstract 
Transportation has a significant role in directing national goals of states all over 
the world. On the one hand, land use is a matter of great importance in regional 
planning, so we need to well understand different characteristics and needs of a 
given area when deciding on land use allocation.On the other hand, world cities 
will experience e transportation made air pollution in near future as a result of 
socioeconomic activities. Given the above concepts, planning and determining 
the capacity of environment to endure pollution for both transportation and 
economic activities is done to bring us a measure of evaluation for different 
projects (economical projects, social projects, land use projects and 
transportation projects) at local, regional, urban and metropolitan levels of 
consideration. In other words , this measure is going  to be developed ,so that we 
are be able to control pollution in a permissible level .In other words, we try to 
determine the capacity of environment for pollution and then plan based on that 
estimate in order to control pollution at a permissible level which will lead to 
environmental damage reduction. 
Since most classic models employ separate models for the transportation 
demand, land use and air-quality, the interrelations between the models are not 
well observed. This paper, on the one hand,  is to define these interrelations in 
terms of the kind and the amount of existing interdependence between different 
variables. On the other, it attempts to inspect the reciprocal effects between urban 
forms, land use, intracity transportation demand and air quality. Air quality in 
this study is defined as the amounts of CO and NOX emitted by vehicles. In sum 
,this paper seeks to develop  an integrative model for decreasing the negative 
impacts of transportation on environment, improving the land use allocation and 
reducing the traffic congestion within cities.  
 
Key words: Land use, Air pollution, Transportation demand and Integrated Models 




