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  چکیده

ن امر به یر ناسالم گزارش شده است. ایاخ يهاسال ياز روزها ياریشهر تهران در بس يت هوایفیت کیوضع
ت یستم حمل و نقل متناسب با رشد جمعیسمطلوب ه در شهر و عدم توسعه یل نقلیتردد وساش یعلت افزا

ش یپا يهاگاهستیرفته توسط ایصورت پذ يهايریگشهروندان بوده است. با توجه به اندازه يازهایو ن
باشند. هدف یم تهران شهرکالن يموجود در هوا يهاندهین آالیمهمترتروژن از ین يدهایاکس  ت هوا،یفیک

ستم حمل و نقل یسه از یل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسزان انتشار یق برآورد مین تحقیاز انجام ا
 در این تحقیق باشد.یشهر تهران م هوا در يهاندهید و انتشار آالین منبع تولیبه عنوان مهمتر کیو تراف

 ک شهر تهرانیشده حمل و نقل و تراف يسازهیشب از مدل کیستم حمل و نقل و ترافاطالعات سی
ر اشتانگیري توجه به اطالعات حاصل از اندازهنیز با  انتشار زانیم برآوردهاي مدل. ه استشد استخراج
گر انیب انجام شده یج حاصل از بررسینتا. دیگردایجاد در شهر تهران مختلفنقلیه وسایل ها از آالینده
ک شهر یستم حمل و نقل و ترافیاز س یگاهک صبحیک ساعت اوج ترافینده مورد نظر در یتن آال 3 انتشار

 يهاشرکت واحد و اتبوس يهااتوبوس درصد و 40با  یشخص يهايسوارن حال یدر ع باشد.یتهران م
 يدهایاکسد و انتشار ین سهم را در تولیشتریب ،درصد 16با ها ونیدرصد کام 18س مجموعا با یسرو

  اند.به خود اختصاص داده شهر تهرانک کالنیستم حمل و نقل و ترافیاز س تروژنین
  

 .تروژنین يدهایاکس، ندهیآال انتشار حمل و نقل، : آلودگی هوا،کلید واژه
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  مقدمه -1

نموده است. متاسفانه  اهداتوسعه صنعتی و پیشرفت فناوري، دستاوردهاي متنوعی را به زندگی انسان 
هایی به شکل ترکیباتی ناخواسته و  ماند هاي توسعه صنعتی، پس گاهی در روند پیشرفت و اجراي برنامه

گذارند.  اي که اثرات منفی بسیاري بر محیط زیست می به گونه ،شوند آور به محیط رها می اغلب زیان
با افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و  پدیده آلودگی هوا نیز یکی از نتایج توسعه صنعتی است که

  شود. هاي فسیلی، بر شدت آن روز به روز افزوده می مصرف بیشتر سوخت
محیطی در هاي زیست آالینده د و انتشاریتول موضوع روند افزایش مصرف سوخت و به تبع آن افزایش

ترین  به عنوان آلودهامري درخور توجه بوده به طوري که شهر تهران را در شهر تهران سالیان اخیر 
موضوع آلودگی هواي تهران سالیان  .محیطی کرده استزیست گیر مسایل بحرانیشهر ایران، گریبان

را نیز به خود  1340هاي تحصیلی در سال  نامهمتمادي مطرح بوده به طوري که برخی موضوعات پایان
سمپوزیم "همایشی تحت عنوان  ، انجمن نفت ایران،1350اختصاص داده است. در این زمینه، در سال 

-آلوده"اي تحت عنوان  توان به ارایه مقاله جمله میکه از  ،را در تهران تشکیل داد "آلودگی هوا
  .]1[آن اشاره کرد "هاي مهم هوا، تشخیص و سنجش آنها کننده
بات یها و ترکدروکربنیگوگرد، متان، ه يدهایاکس ،تروژنین يدهایدکربن، ذرات معلق، اکسیمنواکس

ق ین تحقیشوند. هدف از انجام ایشهر تهران محسوب م يهوا يهاندهین آالیفرار جزو مهمتر یآل
ن منبع یبه عنوان مهمتر ،کیستم حمل و نقل و ترافیتروژن از سین يدهایزان انتشار اکسیبرآورد م

  باشد.یها در شهر تهران مندهید و انتشار آالیتول
باشد که معموالً یم N2O5، N2O4 ،N2O3 ،N2O ،NO3 ،NO2 ،NOشامل تروژن ین يدهایاکس

NO2 ،NO سنجش  يهارند. غالب دستگاهیگیهوا مورد سنجش قرار م یآلودگ ي مطالعه يبرا
با  NOو  NO2کنند. یم يریگاندازهرا  NOو NO2 يهاندهیمجموع آالغلظت ، تروژنین يدهایاکس

نیتروژن که بیشتر از   اکسید دي مورد توجه هستند. شتریانسان ها ب يبرا یتوجه به اثرات سوء بهداشت
ق وسایل یاي رنگ و بدبو که از طر شود گازي است قهوه سایر اکسیدهاي نیتروژن در هوا منتشر می

شود. این  وارد هوا مید و یتولکنند  سوز استفاده می نقلیه موتوري و کارخانجاتی که از موتورهاي درون
شده و موجب بروز خستگی مفرط و افزایش موارد   هاي عمقی ریهمتها و قسگاز باعث تحریک چشم

گردد. این گاز می تواند باعث ایجاد سوزش در ریه و همچنین باعث کاهش میزان مقاومت  بیماري می
هایی مانند آنفلونزا شود. هر دو اکسید نیتریک و دي اکسید نیتروژن سیستم تنفسی در مقابل بیماري

هاي غیر فعال هموگلوبین که مهمترین آنها ه عبور کنند می توانند فرماگر از مرز خونی ری
 ppmسازمان بهداشت جهانی، غلظت  يبر اساس خطوط راهنمامتهموگلوبین است را بوجود آورند. 

- یکغلظت حداکثر  نیهمچندر کوتاه مدت است.  مخرب اکسیدهاي نیتروژن کمترین مقدار 5/0
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ماه) حفاظت عمومی را در بر دارد. اکسیدهاي نیتروژن همچنین  (یک بار در ppm 17/0 -1/0 ساعته
هسته اولیه تشکیل ازن و باران هاي اسیدي هستند که ممکن است در اکوسیستم هاي آبی و گیاهی 

  کنند. اثرات منفی بجا گذارد. عالوه بر این به گیاهان نیز صدمات زیادي وارد می
 تروژنین يدهایو اکس یتروژن حرارتین يدهایته عمده اکستروژن، به دو دسین يدهایمنابع انتشار اکس

تروژن در هوا هنگام احتراق یبه واسطه وجود  ن یتروژن حرارتین يدهایگردند. اکسیم میتقس یسوخت
 یبات سوخت، هنگام احتراق شکل میتروژن در ترکیواسطه وجود  ن به یسوخت تروژنین يدهایو اکس

تروژن در هوا دارد. از ین  يدهایاز اکس يشتری، سهم بیسوختتروژن ین يدهایرند. امروزه اکسیگ
 د از لحاظ فنیت تولیرا هر چه وضعیشود. زیاد می زین نده لوکسیتروژن به عنوان آالین  يدهایاکس
-یحاصل م يو انرژ یین کارآیشتریجه بیبهتر شود، آنگاه راندمان باال رفته و در نت یو منابع مال يآور

 يدروکربن نسوخته را در دمایدکربن و هیمنواکس يهاندهید آالین تولیکمتر ن حالتیگردد. در ا
شود. در مواقع احتراق ید میتول زین يشتریتروژن بین يدهاین حال اکسیم و در عیباالتر دار احتراق
از دما است. از میان هفت اکسید  یتروژن تابعین يدهایاکس يریش غلظت شکل گیتر، افزاکامل

) NO2) و دي اکسید نیتروژن (NOتروژن موجود در هواي محیط، اکسید نیتریک (شناخته شده نی
هاي مختلف جوي  بر روي سالمتی انسان موثرندکه هر دو از ترکیبات عادي هوا بوده و به علت پدیده

هاي انسانی، از  ها در شهرها به علت فعالیتندهین آالیآیند. ا ز به وجود مییها ن مانند فوران آتشفشان
گردد.  ها می ها در دماي باال موجب تولید این آالینده غلظت باالتري برخوردار هستند. احتراق سوخت

شود که میزان  بدین لحاظ اگر بررسی بر روي خودروهاي دیزلی و بنزینی صورت پذیرد، مشخص می
ت جهانی، تروژن تولیدي در آنها بسیار قابل توجه است. بر اساس تخمین سازمان بهداشین  يدهایاکس

میلیون تن اعالم گردیده که  150، 2008در سال  کل اکسیدهاي نیتروژن تولیدي در سطح جهان
ن یهاي انسانی است. در ع هاي طبیعی و نیم دیگر ناشی از فعالیت حدود نیمی از آن ناشی از فعالیت

ن یدر ا کایرتروژن را در کشور امین يدهاید اکسیزان تولیاالت متحده میست ایط زیحال آژانس مح
ون تن از آن مربوط به منابع یلیم 10ش از یون تن برآورد نموده است که بیلیم 15بالغ بر  سال

  .[7]بوده استمتحرك 
  

  روش تحقیق -2

طور که عنوان شد، هدف از انجام این تحقیق برآورد میزان انتشار اکسیدهاي نیتروژن از سیستم همان
در اختیار داشتن اطالعات کافی از وضعیت تردد وسایل  باشد.حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می

ها از وسایل نقلیه ضروریست. در این اي خاص براي برآورد  میزان انتشار آالیندهنقلیه در محدوده
تحقیق اطالعات مورد نیاز از سیستم حمل و نقل و ترافیک شامل حجم و سرعت تردد انواع وسایل 
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ابر خیابانی، از مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران استخراج نقلیه و خصوصیات فیزیکی شبکه مع
- هاي انتشار، امکان برآورد انتشار آالیندهشده است. با در اختیار داشتن این اطالعات و استفاده از مدل

پذیر خواهد بود. در عین حال از آنجا که مدل حمل و شهر تهران  امکانها از وسایل نقلیه در کالن
  گاهیک شهر تهران اطالعات تردد وسایل نقلیه را تنها در یک ساعت اوج ترافیک صبحنقل و ترافی

ک سـاعت اوج  یـ در  تـروژن ین يدهایاکسـ زان انتشـار  یز مربوط به میج حاصل نینتاکند، یم ینیبشیپ
 ،ر انتشار روزانـه یبه مقاد یر برآورد شده ساعتیم مقادیت امکان تعمیدر نها باشد.یم یگاهک صبحیتراف

ک شـهر  یـ بر اساس مطالعات جامع حمـل و نقـل و تراف   ر خواهد بود.یپذماهانه و ساالنه امکان ،یهفتگ
ن یرد. بنابرایپذیصورت م یگاهک صبحیروزانه در ساعت اوج تراف يدرصد کل سفرها 10 بایتقر تهران

حمل و نقل از ساعت ستم یها از سندهیجه انتشار آالیو در نت هیل نقلیوسا شیماین پازیل میب تبدیضر
  شده است. در نظر گرفته 10به کل روز  یگاهاوج صبح

ه یـ ل نقلیوسـا  یندگیتست آال ز مربوط بهیانتشار ن يهاه جهت پرداخت مدلیل نقلیب انتشار وسایضرا
ه یـ ارا ب انتشـار یضـرا رچه گباشد. ایم 1382شهر تهران در سال  يهوا یمطالعات جامع آلودگ یدر ط

ن حفـظ  یدتر و همچنـ یـ باشد، اما با توجه به عـدم وجـود اطالعـات جد   یم 1382سال شده مربوط به 
ن حـال هـدف از   یباشـد. در عـ  یبرخوردار م یه در شهر تهران از ارزش و اعتبار کافیل نقلیب وسایترک
ودگ یقات در زمیاز تحق ياریبس  يهـا طـرح  ير اجـرا یتـاث  یشـهرها بررسـ   يهـوا  ینه حمل و نقل و آـل

ت یـ ب بـا توجـه بـه ماه   ین ترتیهاست. بدطرح يت قبل و بعد از اجرایوضع ياسهیمقال یتحلبراساس 
خواهـد   شرین اطالعـات قابـل پـذ   یاستفاده از ا، یمطالعات يهااز پروژه ياریدر بس یبررس اهداف مورد

  بود.
  

  هیل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسانتشار  يسازمدل -2-1
مناسـب   ییهامدل يریکارگبهازمند یک نیفاستم حمل و نقل و تریها از سندهیانتشار آالح یصحبرآورد 

باشـد.  یط مختلـف حرکـت در شـبکه معـابر مـ     یه در شرایل نقلیها از انواع وساآن انتشارجهت برآورد 
مختلـف   نقلیـه  وسایل از  تروژنین يدهایاکس آالینده انتشار زانیبرآورد م يبه کار رفته برا  مدل الگوي

برحسب گـرم   (ER)هاباشد، که در آن نرخ انتشار آالیندهیمآمده است  1رابطه  آنچه که دربه صورت 
و  a ،b ،c يلومتر در سـاعت، و پارامترهـا  یبر حسب ک (v)در کیلومتر پیمایش، سرعت متوسط حرکت

d باشند.یب مدل انتشار میضرا  
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، نوع وسیله، سرعت حرکت و شیب نقلیه وسایل ها از  آالینده انتشارثر بر میزان وترین پارامترهاي م مهم
اي غیرخطـی بـا سـرعت     داراي رابطـه  نقلیه وسایل از  هاندهیآال انتشارباشد. غالباً میزان  مسیر تردد می

زیـاد بـوده و در یـک     هـا  آالینـده  انتشارهاي کم و زیاد میزان  اي که در سرعت گونه باشد، به حرکت می
هاي سـرباالیی   ها در شیب آالینده انتشاررسد. همچنین میزان  سرعت مشخص این میزان به حداقل می

 یآلـودگ  انتشـار باشـد. بنـابراین غالبـاً میـزان      قی میکمتر از حالت اف یهاي سرپایین  در شیبو بیشتر 
ن اسـاس  یبر همشود.  گزارش میو  يریگاندازه  مسیر وسایل مختلف در شرایط مختلف سرعت و شیب

 يهـا يریـ گبـر اسـاس انـدازه    در شهر تهـران  از وسایل نقلیه مختلف تروژنین يدهایاکسمیزان انتشار 
  ه شده است.یارا 3جدولدر  شهر تهران يهوا یمطالعات جامع آلدگ یصورت گرفته در ط

برحسب کیلـومتر   تردد سرعت ،نقلیه وسایل از  تروژنین يدهایاکس انتشار  تغیر استفاده شده در مدلم
انتشار به تفکیـک نـوع وسـیله و     يهامدل ،جهت افزایش دقت محاسباتن یهمچنباشد.  در ساعت می

به هشت  نقلیه وسایل . بر این اساس با توجه به اینکه شده است هوضعیت شیب معابر ساخته و پرداخت
مدل انتشار برحسب نوع وسیله نقلیـه و   24 در مجموع، اندگروه و شیب معابر به سه گروه تقسیم شده

  .ه استگردید یطراح تروژنین يدهایاکس د و انتشاریزان تولیبرآورد م يبرا شیب مسیر تردد

  .]1[پیمایش گرم در کیلومتریلیم قلیه مختلف برحسبز وسایل نتروژن این يدهایاکسمیزان انتشار  .3جدول
سرعت

(Km/hr)  
خودروهاي  شیب جاده

 سواري
هایتاکس وانت  موتورسیکلت 

 ها
ها بوس مینی هاي  اتوبوس 

شرکت 
 واحد

هاي  اتوبوس
 سرویس

ها کامیون  

 28941 22508 20524 8321 64 1310 2102 1195 افقی 20
 66948 49691 50157 17914 244 3896 5775 3246 سرباالیی

 16094 11143 13379 4936 44 1386 2081 1166 سر پایینی

 13639 9297 11793 4414 64 1899 1979 1625 افقی 40

 65117 20525 29499 9836 145 5342 5341 4386 سرباالیی

 5199 4602 6852 2621 41 1342 1187 975 سر پایینی
 13307 9786 19216 3044 75 2275 1776 2025 افقی 60

 57469 19958 53830 6119 325 7563 5591 6372 سرباالیی

 5418 5195 10250 1902 48 1127 887 1011 سر پایینی
 15316 10765 20443 2900 97 3007 2259 2539 افقی 80

 61990 21711 46928 5261 215 7539 5545 6233 سرباالیی

 28941 22508 20524 8321 64 1428 2102 1195 سر پایینی
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ـ ید ياز خودروهـا تـروژن  ین يدهایاکسب انتشار یگردد ضرایهمانطورکه در جداول فوق مشاهده م  یزل
بـاالتر   يتروژن و دمایر باالتر نیل وجود مقادین امر به دلیا باشد.یباالتر م ینیبنز ينسبت به خودروها

میـزان   ،اساس اطالعات موجودبر باشد.ین میل) نسبت به بنزیی(گازو یزلید ياحتراق سوخت موتورها
کیلومتر در ساعت براي وسایل نقلیـه مختلـف    80و  20،40،60ها در چهار سرعت مجزا  آالینده انتشار
بنـابراین در   .براي مـدل در نظـر گرفتـه شـد     dو  a ،b ،cشده است. از طرفی چهار ضریب مجزا ارایه 

 ،مدل ساخته شده یک خواهد بـود  1صورت عدم اعمال محدودیت براي ضرایب مدل، ضریب همبستگی
منتهی به حل دستگاه معادالت چهار معادله چهار مجهـول شـده و تمـامی     هاپرداخت مدلزیرا فرآیند 
  باشند. صورت یکتا قابل برآورد می ضرایب به
  ن انتشار به علت موارد زیر انتخاب شده است:کار رفته براي تعیین میزا الگوي به

رسـد. (اسـتفاده از    میزان انتشار با سرعت رابطه غیرخطی داشته و در سرعتی خاص به حـداقل مـی   - 1
  تابع درجه دوم)؛

نهایت خواهد بود، زیرا میزان انتشار در هر کیلـومتر پیمـایش در    میزان انتشار براي سرعت صفر، بی - 2
باشد (علت بکارگیري جمله  نهایت می بیحالت کارکرد درجاي خودرو 

v
d در معادله)؛ 

کیلومتر در ساعت) گزارش شده و برآورد بـا   80و  60، 40، 20سرعت ( 4اطالعات انتشار تنها براي  - 3
  )؛2(عدم استفاده از تابع درجه باالتر از  پذیر نیست. پارامتر امکان 4اي بیش از  مدلی چندجمله

باشد. زیرا با توجه به  ) میo≥dبکارگیري محدودیت ( اعمال شده در پرداخت مدل، يهاتیمحدوداز 
مطالب ذکر شده(علت حضور جمله 

v
d شـدن   در مدل)، در صورت منفیd  آالینـده در   انتشـار ، میـزان

) در برخـی  o≥dنتیجه اعمال محـدودیت (  باشد. در که غیرمنطقی می ،هاي پایین منفی شده سرعت
برابر صفر و میزان ضـریب   dکننده شده و درنتیجه مقدار  هاي ساخته شده، این محدودیت کنترل مدل

 يدهایاکسـ ر اشـ تناهـاي   ضرایب برآورد شده مـدل  4 جدولشده است. در  1کمتر از  مدل همبستگی
  .ه شده استمختلف ارایدر شرایط  هیل نقلیاز وسا تروژنین

  

  

  

  

                                                        
2-Coefficient Ratio  
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  .در شهر تهرانتروژن ین يدهایاکس يهاندهیانتشار برآورد آال يهاب مدلی. ضرا4جدول
 هیله نقلیوس بیت شیوضع  ب مدل انتشار یضرا

a b c d 
 يسوار یافق 0 0.052 16.91 843

 ییسرباال 237700 3.894- 587.75 18840- یشخص
 ینییسرپا 400 0.275 25.575- 1547
 وانت یافق 0 0.379 36.535- 2719

-
293.667 

 ییسرباال 78400 0.778- 123

 ینییسرپا 4160 0.656 78.85- 3188
 یتاکس یافق 26560 0.054 2.65 850.333
 ییسرباال 296000 3.409- 493.3 17070-

-
309.667 

 ینییسرپا 45520 0.069 2.1

5151 -
123.425 

 بوسینیم یافق 104900 0.986

19340 -
430.575 

 ییسرباال 120200 2.948

 ینییسرپا 69600 0.545 61.45- 2467
اتوبوس  یافق 1057000 4.892- 953.95 47450-

 ییسرباال 2102000 8.05- 1653 85260- سیسرو
 ینییسرپا 543600 2.407- 496.9 25010-
-82760 1902 -

11.152 
 اتوبوس واحد یافق 1383000

 ییسرباال 4183000 42.13- 6601 276900-
 ینییسرپا 771600 5.511- 976.275 43810-
 ونیکام یافق 1010000 2.336- 637.95 33400-
 ییسرباال 0 3.97 509.61- 76450
 ینییسرپا 812200 3.027- 652.1 36340-
 کلتیموتورس یفق 0 0.014 0.832- 75.642
 ییسرباال 45430 0.599- 87.765 3543-
 ینییسرپا 0 0.02 1.521- 67.245
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  نقل و ترافیک شهر تهران و  حمل مدلر آالیندها در اشتناالگوریتم برآورد میزان  -2-2
میزان  ،ونقل و ترافیک شهر تهران در مدل حمل هاساخته شده و بکارگیري آن يهابا استفاده از مدل

ند یفرآ در محدوده شهر تهران محاسبه خواهد شد. براي تمامی معابر تروژنین يدهایاکس انتشار
 با ک شهر تهرانیمدل حمل و نقل و ترافک با استفاده از یستم حمل و نقل و ترافیس يسازهیشب

- هیدر خصوص شب یلیرفته است. اطالعات تکمیصورت پذ 2Emme2نگر کالن استفاده از نرم افزار
به کار رفنه الگوریتم ه شده است. یارا قیتحقک شهر تهران در منابع یستم حمل و نقل و ترافیس يساز
نشان داده ر یز شکل شهر تهران در کیو تراف ونقل حمل مدلها در  آالینده انتشارمیزان  تعیین يبرا

  شده است.

  

  شک

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ونقل و ترافیک شهر تهران. ها در مدل حمل آالینده انتشارالگوریتم برآورد میزان  .1 لشک
                                                        
2 .  Equilibre Multimodal / Multimodal Equilibrium 
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  شهر تهران ه دریل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسر اشتنابرآورد میزان  -3

ه در شهر تهران بـرآورد خواهـد   یل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسزان انتشار ین قسمت میدر ا
تم ینقاط شهر تهران با استفاده از الگـور  یدر اقص تروژنین يدهایاکسانتشار  زانین مییتع يبراد. یگرد

در تمـامی معـابر شـبکه     هیل نقلشامل حجم تردد و سرعت متوسط وسای ازینمورد ، اطالعاتشدهارایه 
محاسـبه  حمل و نقل و ترافیک شـهر تهـران   مدل در  Emme2نگر افزار کالننرم توسط حمل و نقلی

ت، طـول و  یـ (شـامل موقع رشبکه معاب یت هندسیهمراه وضعبه  نظردر ادامه اطالعات مورد است.شده 
 تـروژن ین يدهایاکسزان انتشار یمو محاسبات  شده 3GIS يگاه اطالعات نرم افزاریوارد پا ب معابر)یش

نقاط شـهر   یدر اقصزان انتشار یمت یدر نها .فتریپذصورت  ArcGISتوسط نرم افزار  معابر یتمامدر 
سـهم   زانـه و ورر یمقـاد . دیـ گردمشـخص   مورد مطالعه يهامحدودهبر روي  با تحلیل مکانی نیز تهران

رفتـه  یصورت پذ يهالیر اساس تحلبدر شهر تهران  هیل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسانتشار 
   ه شده است.یارا 5در جدول ان شده یق بیر اساس روش تحقی

  .1390شهر تهران در سال  در تروژنین يدهایاکسروزانه ر انتشار یمقاد .5جدول 
 يسوار هیله نقلیوس

 یشخص
اتوبوس  یتاکس وانت

 سیسرو
 ینیم

 بوس
اتوبوس  ونیکام موتور

 واحد
 جمع

زان انتشار(تن)یم  2/38  5/8  11 1/8  1/6  5/0  5/23  1/14  110 
73/34 سهم انتشار  73/7  10 36/7  55/5  45/0  36/21  82/12  100 

درصد  21ها با سهم ونیکامو  درصد و 35با سهم  یشخص يسواره یل نقلیوساج حاصله، یبر اساس نتا
د و انتشار یرا در تول نقشن یشتریبدرصد  20س و واحد مجموعا با سهم یسرو يهاواتوبوس

رفته بر یصورت پذ یل مکانین با توجه به تحلیهمچن در کل شهر تهران دارند. تروژنین يدهایاکس
ن ییدر شهر تهران، امکان تع تروژنین يدهایاکسر انتشار یمقادن ییتع يبرا GISگاه اطالعات یپا يرو

به  يت معابر شهریل بر اساس موقعین تحلیدر ار خواهد بود. یپذسطح شهر امکان نقشه انتشار در
 ییایت جغرافی، با توجه به موقعیل سطحیامکان تحل تروژنین يدهایاکسانتشار  یعنوان منابع خط

 يهانرخ انتشار آالیندهب ین ترتیخواد بود. بد قابل محاسبه مختلف شهرنرخ انتشار در نقاط  ،معابر
ک ساعت اوج یدر  مربعحسب واحد کیلوگرم در کیلومتردر سطح شهر تهران بر تروژنین يدهایاکس
شکل طور که در به تصویر کشیده شده است. همان ریزشکل  در محاسبه شده و یگاهک صبحیتراف

و در طول شبکه معابر شهر  يدر محدوده مرکز تروژنین يدهایاکساز  ییباالر یمقادگردد، یشاهده مم
   شود.یمنتشر مشهر تهران  یبزرگراه

                                                        
3. Geographical Information System (GIS) 
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 یگاهک صبحیک ساعت اوج ترافیدر  تهراندر سطح شهر  تروژنین يدهایاکسبرآورد وضعیت انتشار آالینده  : 1شکل 

  .1390سال 

  يریگجهینت-5

 يبرا .دبوران هشهر ت ه دریل نقلیک وسایبه تفک تروژنین يدهایاکسزان انتشار یبرآورد من یهدف از ا
ل یک وسایبه تفک ندهیآالاین زان انتشار یمناسب جهت برآورد م ییهامدلمورد نظر،  يانجام برآوردها

ک یرفته توسط مدل حمل و نقل و ترافیصورت پذ يسپس با استفاده از برآوردها .دیگرد یطراحه ینقل
انتشار  ياهمدل يریا به کارگن شده و بییک تعیه به تفکیل نقلیوسا تردد حجم و سرعت ،تهرانشهر 
 .دیمحاسبه گردشهر تهران  یابانیخمعابر شبکه  یماه در تمیل نقلیاز وسا زان انتشاریم ،شده ایجاد

به  تروژنین يدهایاکسزان انتشار یم ،ArcGISتوسط نرم افزار  یل مکانیبا استفاده از تحل تاًینها
صورت  يهايسازج حاصل از مدلینتا .ن شدییتع همورد مطالع در محدودهه و یل نقلیک وسایتفک
ک شهر تهران در یستم حمل و نقل و ترافیاز س تروژنین يدهایاکستن  36/3انتشار از  یرفته حاکیپذ
، ج حاصلهینتااساس برن حال یدر ع .باشدیم تن روزانه) 6/33( یگاهک صبحیک ساعت اوج ترافی

ه یل نقلیکه بر اساس آن وسا دین گردییه مختلف تعیل نقلیاز وسا تروژنین يدهایاکسسهم انتشار 
س مجموعا یشرکت واحد و سرو يهااتوبوسو درصد  21ها با ونیو کامدرصد  35با  یشخص يسوار

در شهر تهران به خود اختصاص  تروژنین يدهایاکسد و انتشار ین سهم را در تولیشتریبدرصد  20با 
  .اندداده
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Modeling of NOx emission by vehicles from traffic and 
transportation system of Tehran metropolis  

 

Abstract 

Air condition of Tehran metropolis has reported in unhealthy condition in 
recent years. This is result inadequate development of transportation 
requirement according to pollution growth of this metropolis. According to 
measurement of air pollution station, NOx are one of the most important 
pollutant in Tehran metropolis. The purpose of this research is estimation of 
NOx emission of traffic and transportation system of Tehran metropolis. In 
this study, the information of transportation system obtained from the 
simulated model of traffic and transportation system of Tehran. Estimating 
model of pollutants emission calibrated by emissions data of different vehicles 
in Tehran. The results of this research showed that NOx emission from 
transportation system of Tehran metropolis is 110 ton/day  in 2012 and 35 
percent of this pollution emit from private cars and 21 percent emit from 
trucks and 20 percent emit from busses and coaches.   
 
Keywords : air pollution, transportation, pollutant emission, NOx. 




