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چکیده

اهروزه وسانن هتحرک ،اصلیترن هنابع انتشار گازهای آالننده هحسوب هیشوند .بهوورهعمول تح ی ات
هرتبط با انتشار آالنندههای زنستهحیطی بر تغییرات عددی انتشار هتمرکح شددهاند و هطالعدات کمتدری
روی ونژگیهای ضانی و زهانی انتشار آالنندهها در شبکه شهری انجام شده است .ان ه الده بدا هدد
بررسی چگونگی توزنع ضانی انتشار آالنندههای ترا یکی تدون شده است و برای هطالعه هدوردی اند
پژوه  ،شهر شیراز در ساعت اوج تجحنهوتحلین شده است .در ان ه اله آالنندههای هونوکسدید کدرب ،
دیاکسید کرب  ،هیدروکرب  ،اکسیدهای نیتروژن و ذرات هعلق بهعنوان آالنندههای هد در نظر گر ته
شده است .با بهرهگیری از هدل سرعت هتوسط برای انتشار آالننددهها و هددل تصصدیت تعدادلی بدرای
شبیهسازی در سطح کالن ،چگونگی توزنع انتشار آالنندههای هنابع هتحرک برای شهر شدیراز بهصدورت
هکانی برآورد شده است .نتانج نشان هیدهد هحدودههای هصتلف شدهر شدیراز آالننددههای هتفداوتی را
انتشار هیدهند .ان تغییرات هیتواند ناشی از نوع وسانن ن لیده در رکدت در اند هحددودهها باشدد .در
پژوه های آتی چگونگی پراکن

ان آالنندهها در شهر شیراز را هیتوان ارزنابی کرد.

واژههای کلیدی :آالننده ،زنستهحیطی ،ترا ی  ،هرست انتشار.
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 -1مقدمه
اهروزه آلودگی هوا نکی از دغدغههای اصلی بشر است و هرروز بر اهمیت آن ا حوده هیشود .در انران با
توجه به شرانط کاربری زهی  ،توپوگرا ی ،ر تار ترا یکی ،آهوزش ترا یکی و نوع نداوری خودروهدا ،اند
هوضوع اهمیت ونژهای دارد (قنبری رد.)1394 ،
تهیه هرست انتشار هیتواند به برناههرنحان و سیاستگذاران برای برناههرنحیهای صحیح کمد
شانانی کند .سیاهه نا هرست انتشار 1شاهن هجموعهای از دادهها است که انتشار آالنندگیهای هصتلدف
را از هنابع گوناگون ،به تفکی

هکانی و زهانی بیدان هیکندد .پد

آالنندههای هصتلف و درنهانت اولونتبندی هنابع انجام هیشود؛ سدس

از کمیسدازی و سده بندی ،تولیدد
بدر اسداآ آن ،برناهدۀ کداه

آالنندهها ارائه هیشود.
آالنندددددههای جددددوی هعمددددوالً در اثددددر هصددددر سددددوخت سددددیلی تولیددددد هیشددددوند
( .)Barlow & Boulter, 2009تحلین غلظت آالنندهها در هکانهانی که ترا ی

اصلیترن هنبدع

آلودگی هوا شناختهشده است ،بهعنوان هد اصدلی انتصداب هیشدود .هسدئلۀ ارزندابی کیفیدت هدوا در
ورحهای شهری و برناههرنحی منون ن شهرها ضروری است .ان ارزنابی هحدود به پی بینی غلظدت
آالنندههای ناشی از ترا ی

در خیابانهای شهری نمیشود؛ اها ازآنجاکه اند هشدکالت در خیابانهدای

شهری ادتر است ،بررسی هسئله در ان نوا ی اولونت خاصی دارد (قنبری رد.)1394 ،
بنا بر بررسیهای انجامشده که وزارت نیرو در سال  1394انجام داد (ترازناهه اندرژی سدال ،1394
 ،)1396بص

منون ن بیشترن سه در تولید هتان 2،کرب هنواکسید ،ذرات هعلق ،گوگرد دیاکسید و

اکسددیدهای ازت و بصد

نیروگدداهی بیشددترن سدده در انتشددار کددرب دیاکسددید در بددی بص هددای

هصر کننده و تولیدکنندۀ انرژی را به خود اختصاص دادهاند؛ همچنی در اند سدال سدوختهای نفدت
کوره ،نفت گاز و بنحن بیشترن سه انتشار آالنندهها و گازهای گلصانهای ،نظیر دی نیتروژن هنواکسید،
هتان ،ذرات هعلق ،کرب هنواکسید ،گوگرد دیاکسدید و اکسدیدهای ازت را بده خدود اختصداص دادهاندد
(ترازناهه انرژی سال .)1396 ،1394
بر اساآ ترازناهه انرژی وزارت نیرو در سال ( 1394ترازناهه انرژی سال  ،)1396 ،1394دود 927
هحار ت اکسید نیتروژن 609 ،هحار ت گوگرد دیاکسید 14 ،هحار ت گوگردتری اکسید 9198 ،هحار تد
1. Emission Inventory
)2. Methane (CH4
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کرب هنواکسید 148460 ،هحار ت کرب دیاکسید 49 ،هحار ت گاز هتان و  6هحار ت گاز دی نیتدروژن
اکسید تنها از بص

منون ن به جو کشور وارد شده است (ترازناهه انرژی سال .)1396 ،1394

شهر شیراز نیح نکی از ده شهر آلوده در کشور انران اسدت؛ بندابران انتشدار روزا دحون هنواکسدید
کرب  ،1هیدروکرب ها ،2اکسید نیتروژن 3و ذرات هعلق 4و همچنی انتشار تبصیر اصدن از ترکیبدات آلدی
رار 5و دیاکسید کرب  6ناشی از رکت وسانن ن لیه باعث هشکالت زنادی شده است.
هدلهای هصتلفی برای هحاسبۀ ه دار انتشار گازهای خروجی گرم وجود دارد که بر اساآ ه یاآ
جغرا یددانی ،کلیددات هدددل و هاهیددت رونکددرد استفادهشددده بددرای هحاسددبه ،وب هبندددی هیشددوند
( .)Barlow & Boulter, 2009در بص
تح یق پرداخته خواهد شد .در بص

دو هدلها بررسی خواهدد شدد .در بصد

سده بده روش

چهار نتانج اصن از شبیهسدازی و هددلهای استفادهشدده در اند

رابطه برای شهر شیراز بررسی هیشود .در انتها جمعبندی انجام هیشود.
 -2پیشینۀ پژوهش

هدلهای انتشار آالنندگی ،اساسیترن پانه برای هطالعات آلودگی هوا هستند که هجموعهای از جداول نا
توابع رناضی را تشکین داده و قادرند ه دار تولید انواع آالنندههای هوا را از هنابع هصتلف هحاسدبه کنندد.
جداول و توابع رناضی استفادهشده با هجموعۀ گستردهای از انواع آزهان ها به دست هیآنند.
برای هنابع هتحرک ،تفاوت عمده ان هدلها هعیار هبندا بدرای هحاسدبۀ انتشدار و همچندی هبندای
ت سی خودروها به گروههای هصتلف است .به ان صورت که همک است ضرنب انتشار برای وا د وول
پیمودهشده ارائه شود نا برای ن

بازه از قدرت ونژه هوتور ارائه شود؛ همچنی ت سی خودروها بر هبندای

هدل و سال تولیدی بر هبنای استانداردهای زنستهحیطی انجام شود (خشانی پور و همکاران.)1392 ،
به دلین وجود برناهههای هتعدد استفادهکننده از ان هدل ،در پروژهها و ورحهای زنادی در سدطح
جهان از ان هدل استفاده هیشود .ازجمله برناهههای استفادهکننده از توابع هربوط به ان هددل هیتدوان
به برناهۀ کوپرت 7اشاره کرد که سازهان هحیطزنست اروپا 1برای تصمی ه دار انتشارهای زنستهحیطی
)1. Carbon monoxide (CO
)2. Hydrocarbons (HC
)3. Nitrogen oxides (NOx
)4. Particulate matter (PM
)5. Volatile organic compound (VOCs
)6. Carbon dioxide (CO2
7. Copert
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توسعه داده است؛ همچنی پروژه آرتمی  2نیح از دنگر برناهههای استفادهکننده از توابع سدرعت هتوسدط
است که در سال  2000باهد درک بهتر از علن وجود تفاوت در دادههای پی بینیشدۀ هدل و بررسدی

عدم قطعیت هدل شروع به کار کرد (.)Barlow & Boulter, 2009
هدل سرعت هتوسط تنظی اصالحشده 3نیح در قالب هدل تیایای 4در سال  1998ارائه شد .نسصۀ
جدند ان هدل قابلیت هحاسبۀ ه دار انتشار با توجه به سینماتی

خودرو 5،توزندع انتشدار آغدازگر

سدرد6،

رآنندهای پارکینگ 7،آلودگیهای صوتی و وقوع ادثده را دارد ) .(Bellés et al., 2006داده ورودی
الزم برای ان هدل ،سطح تراک و سدرعت هتوسدط وسدانن ن لیده اسدت و بهصدورت کلدی در ارزندابی
ورحهای هدنرنت ترا ی

شهری 8استفاده هیشود (.)Barlow & Boulter, 2009

از دنگر هدلهای تحلینکنندۀ انتشار وسانن ن لیه ،هدل وضعیت ترا ی  9اسدت کده در ورحهدای
ارزنابی هدنرنت ترا ی

شهری10،

هرستهای انتشار ،ورحهای ارزندابی اسدتراتژن

زنستهحیطی از آن استفاده هیشود .هدل اچ بی ای ا
توابع هدل وضعیت ترا ی
سوئی

و اترن

آ11

هحیطدی و اثدرات

نیح ازجمله هدلهای ورا یشده بدر اسداآ

است که از سال  ،1995نمانندگان سدازهان هحیطزنسدت کشدورهای آلمدان،

و با مانت کشورهای سوئد ،نروژ ،رانسده و هرکدح تح ی داتی کمیسدیون اروپدا آن را

توسعه دادند ) .(Mario et al.,2017نوع هعبر ،هحدودنت سرعت و سدطح تدراک ازجملده هتغیرهدای
اصلی اثرگذار بر ه دار انتشار در ان نوع هدل هستند (.)Barlow & Boulter, 2009
برناهه ورسیت  12+نیح از دنگر برناهههای تصمی انتشار است که بر هبنای هدل انتشدار رگرسدیون
خطی چند هتغیره 13عمن هیکند .هدل پانه برای ان برناهه را در سال  ،1987سازهان تح ی ات علمدی و
کاربردی هلند بر اساآ الگوی رانندگی ،بههنظور اسدتفاده در هرسدتهای انتشدار ارائده کدرد (Smit,
)1. European Environment Agency (EEA
2. ARTEMIS
3. Corrected average speed models
)4. The TEE (Traffic Energy and Emission
5. Vehicle kinematics
6. Cold emission distribution
7. Parking processes
8. UTM
9.Traffic situation
10.Area-wide assessment of UTM
11.HBEFA
12. VERSIT+
13. Multiple linear regression models

84

برآورد مکانی انتشار آالیندههای زیستمحیطی ناشی از ترافیک در سطح کالن

).Smokers, Rabé, 2007
برناهههای هودم 1،وی ت  2و  3از دنگر برناهههای انتشار بر هبنای هدل انتشدار جداهع هسدتند.
برناهۀ هودم در سال  1990و بر هبنای ان اصن که قدرت خودرو نرخ انتشدار را تعیدی هیکندد ،توسدعه
نا ت؛ پ ازآن از هدل

بهعنوان الت توسعهنا تۀ هودم استفاده شد ) .(North & Hu, 2012هدل

جاهع به سه دستۀ تنظی نشده بر سب سرعت ،تنظی نشده بر سب قدرت و تنظی شده بر سدب قددرت
ت سی هیشود .هر دسته برای تصمی انتشار به اوالعات هربوط به الگوهای رانندگی ،شیب و دادههدای
هصصوص وسانن ن لیه بدههنظور تصمدی نیداز دارد؛ همچندی هیتدوان گفدت از اند هددل ،بیشدتر در
تحلینهای زهانی و ضانی انتشارات استفاده هیشود.
هدل انتشار ساده 4نیح نکی از زنرهجموعههای هدل انتشار جاهع است که از دادههدای هربدوط بده
التهای رانندگی بهعنوان دادۀ ورودی استفاده هیکند .ان هدل با هد بررسی تأثیر انتشارات هدنرنت
ترا ی

و استراتژیهای کنترل توسعه داده شده است ).(Marsden & Bell, 2001
از دنگر هدلها ،هدل انتشار هجموع ضرانب 5است که بهصورت کلی بیشتر در هرستهای انتشدار

و ارزنابیهای استراتژن

هحیطی 6و اثرات زنستهحیطی 7از آن استفاده هیشود؛ البته گفتنی است کشور

انگلستان نیح از سال  1970تا سالهای اخیر در قالب پروژه هرست انتشار هلی جوی 8از ان هدل بدرای
تصمددی ه دددار انتشددار اسددتفاده کددرده اسددت (“UK National Atmospheric Emissions

) ”.Inventory,
 -3روش تحقیق

در بص

قبن هدلهای هصتلف انتشار ارائه شد .با توجه بده بررسدیهای انجامشدده ،هرند

از هددلها

وابسته به هتغیرهای هصتلفی ازجمله قدرت هوتور ،شتاب ،جرم ،سرعت لحظهای و  ...هستند .برخی از ان
هدلها برای برآورد ه دار انتشار و هصر سوخت در سطح کالن (شهر نا هنط ه) و برخدی دنگدر بدرای
1. MODEM
2. VeTess
3. PHEM
4. Simple
5. Aggregated Emission factor
)6. Strategic Environmental Assessment (SEA
)7. Environmental Impact Assessment (EIA
)8. National atmospheric emission inventory (NAEI
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برآورد در سطح خُرد ( رکت ن

خودرو) استفاده هیشوند؛ بنابران هیتوان استنباط کرد کاربرد هرن

از

هدلها با توجه به شرانط هتفاوت است.
با توجه به ساآ بودن شبیهسازیهای ترا یکی و منون لی به ج تردد ،وول سفر و سرعت
هتوسط وسانن ن لیه ،هیتوان گفت نکی از هدلهای هناسب بدرای هحاسدبۀ ه ددار انتشدار آالننددههای
اصن از بص

منون ن با در نظر گر ت تأثیرات ج ترا ی

و وول هسیر شبکۀ منون لی ،هددل

سرعت هتوسط است .تابع استفادهشده برای تصمی ه دار انتشار وسانن ن لیه شهر شیراز ،تابع پانۀ هددل
آزهانشگاه منون ن است؛ بهعبارتدنگر از رابطه ( )1استفاده شده است.
2

()1
𝑥𝑦 = 𝑘. (𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑𝑥 3 + 𝑒𝑥 4 + 𝑓𝑥 5 + 𝑔𝑥 6 )/
که  xنشاندهندۀ سرعت هتوسط در ویدف سدرعت دادهشدده و  k, a, b, c,d,e,fو  gضدرانب
هدل رگرسیون است .سس

ضرانب هصصوص به تفکی

آالننده ،وسیله ن لیه ،اسدتاندارد خدودرو ،ویدف

سرعت ،سوخت و ظر یت هوتور بهصورت هجحا دستهبندی شده است .انواع سدوختهای بررسیشدده در
ان هدل شاهن دنحل ،بنحن و گاز وبیعدی شدرده اسدت .بدرای هشداهده ضدرانب هددل رگرسدیون بده
گحارشهای هوجود در هنبع (ع یدی خیرآبادی )1397 ،هراجعه شود.
برای استفاده از ان هدلها و اعمال آن برای اجراهای هصتلف ،در نرما حار اِم ای  14ابدحار تحلیدن
زنستهحیطی تهیه شد .ان ابحار با توجه به نیاز به تحلین زنستهحیطی اجراهای 2هصتلدف هربدوط بده
شبکه منون ن شهر شیراز ،بهگونهای ورا ی شده اسدت کده بدا هرگونده تغییدر در شدبکه منون دن
شصصی و همگانی شهر شیراز ،ه دار انتشار آالنندههای هصتلف اصنشده از وسانن ن لیه شهر شیراز را
هحاسبه هیکند.
پ

از انتصاب هدل انتشار و وارد کردن توابع و تعیی ضرانب هصصوص به هدر دسدته از وسدانن

ن لیه به نرما حار ام ای  ،4ه دار انتشار با توجه به دستهبندی وسانن ن لیه ،سوخت هصر ی و سرعت آنها
هحاسبه هیشود.
در هر له بعد برآورد ه دار انتشار آالنندهها بر اساآ خودروهای عبوری برای هر ند
انجام خواهد شد؛ سس

از کمانهدا

هرست انتشار هنابع هتحرک در شهر شیراز هشدصت هیشدود و در اند راسدتا

سه هر دستگاه نیح در آلودگی هوا هشصت خواهد شد.

1. EMME4
2. Scenarios
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دستهبندی وسایل نقلیه

ناوگان منون ن در شهر شدیراز شداهن خودروهدای بنحن سدوز ،دندحل و گازسدوز اسدت .وسدیله ن لیده
بنحن سوز در هطالعات جاهع منون ن درونشهری شیراز شاهن سواری شصصی ،هسدا رک
سرون

سواری ،سرون

ون ،تاکسیتلفنی ،وانت باری ،وانت ،هسا رک

شصصدی،

خالی ،هوتورسیکلت ،تاکسدی،

ون ،تاکسی پانانه (اتوبوآ) ،تاکسی راهآه  ،تاکسی رودگاه ،تاکسدی خدالی و سدانر اسدت .دسدتهبندی
وسانن ن لیه با سوخت دنحل شهر شیراز شاهن اتوبوآ ،سرون

اتوبدوآ ،سدرون

هینیبدوآ ،بدونکر،

تانکر ،ترنلر ،کاهیون ،کاهیونت ،کمسرسی ،هیکسر و هینیبوآ است .دستهبندی وسانن ن لیده بدا سدوخت
گاز وبیعی شرده شهر شیراز شاهن تماهی وسانن ن لیه بنحن سوز و بصشی از اتوبوآ وا د است .بدرای
اوالع بیشتر در ان زهینه به گحارش (ع یدی خیرآبادی )1397 ،هراجعه شود.
 -4تجزیهوتحلیل

در اداهه برای نمان
نرما حار آرک

بهتر ه دار آالننده هوجود در هر ن طه از سطح شهر ،کن شدبکۀ شدهری شدیراز در

جیآیاآ1

به هربعهانی با ابعاد  500 × 500هتر (هسا ت  250.000هترهربع) ت سی شده

و ه دار انتشار هر آالننده در هرن

از قسمتهای هشصتشده نمان

داده شده است.

هنواکسید کرب گازی بیرنگ ،بیبو و بسیار پاندار است که زهان هاندگاری آن در اتمسفر  2الی 4
هاه است .هنواکسید کرب با هموگلوبی خدون واکدن

دارد و کربوکسدی هموگلدوبی ) (COH bانجداد

هیکند؛ بدن ترتیب کارانی خون را برای من اکسیژن کاه
هونوکسید کرب دونست برابر بی

هیدهد؛ چون تمانن جذب هموگلوبی به

از تمانن آن به جذب اکسیژن است .تی در غلظتهای انددکCO ،

هیتواند بهوور جدی انت ال اکسیژن را با هشکن هواجه سازد .بهوورکلی هنواکسید کرب چهدار ندوع اثدر
هه بر کارکرد یحنولوژن

انسدان دارد اثدرات قلبدی و عروقدی؛ اثدرات هغدحی و انجداد ناهنجداری در

ر تارهای عصبی؛ اثر یبرنونولیح؛ س طجنی (صندوق مانت ار پژوهشگران و ناوران کشور ،پژوهشکده
هحیطزنست دانشگاه علوم پحشکی و خدهات بهداشتیدرهانی تهران .)1396 ،شکن  1ه دار انتشار کدرب
هنواکسید اصن از هصر سوخت انواع وسانن ن لیه در شبکه شهری شیراز را نشان هیدهد .توجه شود
که کرب هنواکسید به ه داردرخور توجهی در هعابر هرکحی شهر شیراز زنادتر است.
دیاکسید کرب نکی از گازهای تأثیرگذار در پدنده گرهان

و تغییر اقلی جهدانی اسدت .شدکن 2

1. ArcGIS
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ه دار انتشار دیاکسید کرب

اصن از هصر سوخت انواع وسانن ن لیه در شبکه شهری شیراز را نشدان

هیدهد .هال ظه هیشود که تراک کرب دیاکسید به ه دار درخور توجهی در هعابر اصلی شدهر شدیراز
زنادتر است.
ترکیبات آلی دارای هیدروژن و کرب هستند و از هواد اصلی هوجود در بنحن و سانر رآوردههدای
نفتی هستند .بهوورکلی به دو گروه آلیفاتی

و آروهاتید

ت سدی هیشدوند (خشدانی پدور و همکداران،

.)1392
هیدروکرب های آلیفاتی

تأثیر ه دار ک و ناچیح ان هواد بر سدالهت ،هنگدام تمداآ بدا انسدان
چش و تنف

ناشناخته است .ه دار زناد نفتالی در هوا باعث سوزش و تحرن

هیشود .ا درادی کده در

هعرض ه دار زناد نفتالی از ورندق تمداآ پوسدتی ( درم هدانع) ندا از ورندق تنفسدی (بصدار نفتدالی )
قرارگر تهاند ،دچار اختالالت خونی و کبدی شدهاند .تعدادی از ان هواد و برخدی از هصلوطهدای خداص
آنها بهصورت بال وه سروانزا هستند.
هیدروکرب های آروهاتی

ازلحاظ بیوشیمیانی و بیولوژنکی عال و برخی از آنها بال وه سروانزا

هستند .نا از بنحن هشتق شدهاند نا به آن هربوط هیشوند .ا حان

ابتال به سروان رنه در نوا ی شهری

به هیدروکرب های چندهستهای خارجشده از اگحوز اتوهبینهدا نسدبت داده شدده اسدت (خشدانی پدور و
همکاران .)1392 ،شکن  3نیح ه دار انتشار هیدروکرب را در سطح هعابر شهری نشان هیدهد ،با توجه به
ان شکن هشصت است بیشترن ه دار انتشار ان آالننده هربوط به خیابان لطفعلیخدان زندد و بحرگدراه
اهام خمینی (ره) است؛ همچنی ه دار انتشار ان آالننده در هحدوده هرکحی شهر چشمگیر است.
هفت نوع اکسید نیتدروژن در هدوای آزاد وجدود دارد .دو ندوع آن بده نامهدای اکسدید نیترند

و

دیاکسید نیتروژن به دلین قابلیت تبدنن هت ابن در واکن هدای بصارهدای توشدیمیانی اهمیدت دارندد.
 N2Oکه بیشترن غلظت را در هوای آزاد دارد ،ازنظر یحنولوژنکی هحدرک هجداری تحتدانی تنفسدی و
سمی است .از هنابع انسانی هه انتشار آن هیتوان به رآنندهای ا تراق نظیر وسانن ن لیه ،سیسدت های
گرهانشی و نیروگاهها اشاره کرد .در شهرهای بحرگ هنبع اصلی دیاکسید ازت منون ن است .هطالعات
اپیدوهیولوژی اکی از بروز عالئ هصتلفدی ازجملده پیددان

عالئد بیماریهدای داد تنفسدی ،انجداد

برنکوپتوهونی ،برونشیت و تی هرگ در اثر تماآ بسیار زناد با ان گاز است .درهر دال ،در غلظتهدای
هوجود در اتمسفر ان گاز تنها بهصورت بال وه تحرن کننده و با بیماری انسداد رندوی هدحه در ارتبداط
است (صندوق مانت ار پژوهشگران و ناوران کشور ،پژوهشکده هحیطزنست دانشگاه علدوم پحشدکی و
خدهات بهداشتیدرهانی تهران .)1396 ،با توجه به شکن  4نیح هیتوان درنا دت بیشدترن ه ددار انتشدار
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آالننده هدنظر هربوط به بحرگراه سینی الهاشمی و اهام خمینی (ره) است و هعابر بدا سدطوح عملکدردی
پانی تر ،سه کمتری در انتشار ان آالننده دارند .نکته هه انتشار اندک ان آالننده در هحدوده هرکحی
شهر است؛ بنابران پی بینی هیشود در صورت اجرای ورح نا یه ک انتشار 1در هحدوده هرکدحی شدهر،
بر انتشار ان آالننده تأثیر چندانی نداشته باشد.
در هطالعه انجامشده بر انواع ذرات هعلق هشصت شد بی غلظت  PM10و ا حان

تعداد بیماران

تنفسی و بیماریهای قلبیعروقی در لندن رابطۀ هست یمی وجود دارد؛ همچندی بدی هتوسدط سدولفات
هوجود در  PM2.5با تولد زودرآ نوزادان ارتباط زنادی دنده هیشود (صندوق مانت ار پژوهشدگران و
ناوران کشور ،پژوهشکده هحیطزنست دانشگاه علوم پحشکی و خدهات بهداشتیدرهانی تهدران.)1396 ،
شکن  5ه دار انتشار ذرات هعلق اصن از انواع سوختهای وسانن ن لیه هوتوری در شهر شیراز را نشدان
هیدهد .با توجه به ان نمودار نیح هیتوان درنا ت ه دار انتشدار و تدراک ذرات هعلدق اصدن از بصد
منون ن شهر شیراز ت رنباً در تماهی هعابر عرنض زناد است.

شکل  :1مقدار انتشار منواکسید کربن حاصل از منابع متحرک در واحد سطح و چگونگی توزیع در سطح
شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبانماه .1394

1. Low-Emission Zone
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شکل  :2مقدار انتشار دیاکسید کربن حاصل از منابع متحرک در واحد سطح و چگونگی توزیع در سطح
شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبانماه .1394

شکل  :3مقدار انتشار هیدروکربن حاصل از منابع متحرک در واحد سطح و چگونگی توزیع در سطح
شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبانماه .1394
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شکل  :4مقدار انتشار اکسیدهای نیتروژن حاصل از منابع متحرک در واحد سطح و چگونگی توزیع در
سطح شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبانماه .1394

شکل  :5میزان انتشار ذرات معلق حاصل از منابع متحرک در واحد سطح و چگونگی توزیع در
سطح شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبانماه .1394
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بهعنوان نتیجهگیری کلی هیتوان گفت ه دار انتشار هر ن

از آالنندهها در هحدودههای هصتلدف

هتفاوت است؛ برای هثال تجمع انتشار در هحدوده هرکحی برای آالنندههای هیدروکرب زناد اسدت؛ ولدی
اکسیدهای نیتروژن در اورا کمربندی اهام خمینی (ره) زناد برآورد شده اسدت و ه ددار آن در هحددوده
هرکحی شهر کمتر است .ان تغییرات هیتواند ناشی از نوع وسانن ن لیدۀ در رکدت ،در اند هحددودهها
باشد.
 -5نتیجهگیری

اهروزه در شهرهای بحرگ ،آالنندههای زنستهحیطی سالهتی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده اسدت و
بر روی گرهان

و تغییر اقلی جهانی نیح تأثیرات هنفی داشته است .ان ه اله باهد تعیی ه دار انتشدار

اصن از هنابع هتحرک در وا د سطح و چگونگی توزنع در سطح تدون شد .برای هطالعه هدوردی اند
شهر شیراز در استان ارآ در ساعت اوج صبح آبانهاه  1394بررسی شد؛ همچنی آالنندههای

پژوه

هونوکسید کرب  ،دیاکسید کرب  ،هیدروکرب  ،اکسیدهای نیتروژن و ذرات هعلدق بدهعنوان آالننددههای
هد در نظر گر ته شد .با بهرهگیری از هدل سرعت هتوسط برای انتشدار آالننددهها و هددل تصصدیت
تعادلی برای شبیهسازی ترا یکی در سطح کالن ،چگونگی توزنع انتشار آالنندههای هنابع هتحرک بدرای
شهر شیراز بهصورت هکانی تهیه شد و بهصورت هصور نشدان داده شدد .نتدانج نشدان داد هحددودههای
هصتلف شهر شیراز آالنندههای هتفاوتی انتشار هیدهند که ان تغییرات هیتواندد ناشدی از ندوع وسدانن
ن لیۀ در رکت ،در ان هحدودهها باشد .در پژوه های آتی چگونگی پراکن

اند آالننددهها در شدهر

شیراز را هیتوان ارزنابی کرد.
منابع
الف .فارسی
ترازناهه انرژی سال .)1396( ،1394

خشانیپور ،م و دنگران ( ،)1392تدون جدول ضرانب انتشار آالنندگی (خودروهای سواری شصصدی بندحن سدوز
ساخت داخن در شهر تهران).
صندوق مانت از پژوهشدگران و نداوران کشدور ،پژوهشدکده هحیطزنسدت دانشدگاه علدوم پحشدکی و خددهات
بهداشتیدرهانی تهران ( ،)1392هرور ساختارنا تۀ هطالعات انجامشده در انران در خصوص آلودگی هوا .قابن
بازنابی به نشانی .www.insf.org
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