
 

 

 ی ناشی از طیمحستیزهای آالیندهانتشار برآورد مکانی 
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دانشگاه خواجه نصیر الددن  ووسدی ارشد راه و ترابری،  یکارشناس سلمان عقیدی خیرآبادی

 تهران 

 دکتری عمران، گدران  برناهده رندحی  مدن و ن دن و ترا ید ،  باورمحمد صدیق

 دانشگاه علوم و تح ی ات تهران

وقت دانشگاه آزاد تمام یعلمئتیعضو ه، دکترای  ناوری اوالعات مجتبی زوربخش

استهبانی وا د اساله

 

 

 دهکیچ

 ات یوورهعمول تح بهشوند. هی هحسوب آالننده یهنابع انتشار گازها ترن یاصلاهروزه وسانن هتحرک، 

 یمتدرکاند و هطالعدات شدده انتشار هتمرکح یعدد راتییبر تغ یطیهحستنزی هاندهنانتشار آال اب رتبطه

 هدد  بدا الده هان  است.  انجام شده یشهر شبکهدر ها آالنندهانتشار  یو زهان نی ضا یهایژگنو یرو

اند   لعه هدوردیی ترا یکی تدون  شده است و برای هطاهاندهنانتشار آال نی ضابررسی چگونگی توزنع 

، کدرب  دیونوکسدههای ندهنآالشده است. در ان  ه اله  نیوتحلهنتجحپژوه ، شهر شیراز در ساعت اوج 

ر ته در نظر گ هد  هایآالننده عنوانبه ذرات هعلق و تروژنین یدهایاکس دروکرب ،یه، کرب  دیاکسید

 یبدراادلی ها و هددل تصصدیت تعدهدل سرعت هتوسط برای انتشار آالنندده ی ازریگبهرهشده است. با 

صدورت به یرازهای هنابع هتحرک برای شهر شدی در سطح کالن، چگونگی توزنع انتشار آالنندهسازهیشب

ا رهای هتفداوتی های هصتلف شدهر شدیراز آالننددههحدوده دهدیهنتانج نشان  .ی برآورد شده استهکان

در  ها باشدد.ودههحدد  نددر رکدت در ان لیده  نناز نوع وسا یناش تواندیه راتییتغ  نادهند. انتشار هی

 .کرد یابنارز توانیرا ه رازیدر شهر ش هاندهنآال  نپراکن  ا یچگونگ یآت یهاپژوه 

 . هرست انتشاری، ترا ی ، طیهحستنز، ندهنآال های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

. در انران با شودیهو هرروز بر اهمیت آن ا حوده  استاصلی بشر  یهادغدغهآلودگی هوا نکی از اهروزه 

اند   ،وهدای خودرور نداو نوع  آهوزش ترا یکی ،توجه به شرانط کاربری زهی ، توپوگرا ی، ر تار ترا یکی

 .(1394 ،قنبری  رد)دارد ای نژهواهمیت هوضوع 

کمد   های صحیحنحیربرناههگذاران برای یاستسرنحان و تواند به برناههیه انتشارتهیه  هرست 

هصتلدف  یهایندگنها است که انتشار آالاز داده یاشاهن هجموعه 1انتشار  هرست ان . سیاههکندشانانی 

 دیدتول ،یبندو سده  یسدازیکمپد  از  کندد.هی انیدب یو زهان یهکان  یبه تفک ،را از هنابع گوناگون

 کداه  ۀبرناهد ،بدر اسداآ آن شود؛ سدس انجام هی هنابع بندینتاولو نتهصتلف و درنها یهاهندنآال

 .شودهیارائه  هاندهنآال

 شددددونددر اثددددر هصددددر  سددددوخت  سددددیلی تولیددددد هی هعمددددوالًهای جددددوی آالننددددده

(Barlow & Boulter, 2009).  هنبدع   نتریاصلکه ترا ی   نیهاهکاندر  هاندهنآالتحلین غلظت

ت هدوا در ارزندابی کیفید ۀ. هسدئلشدودیهعنوان هد  اصدلی انتصداب به ،است شدهآلودگی هوا شناخته

غلظدت  ینیب یپضروری است. ان  ارزنابی هحدود به  شهرهاون ن  من یحنربرناههشهری و  یهاورح

 یهداابانیخر دند  هشدکالت ااها ازآنجاکه  ؛شودینمهای شهری ناشی از ترا ی  در خیابان یهاندهنآال

 .(1394 ،قنبری  رد)دارد بررسی هسئله در ان  نوا ی اولونت خاصی  ،است  ادترشهری 

 ،1394ترازناهه اندرژی سدال )انجام داد  1394 وزارت نیرو در سال که شدهانجامهای بنا بر بررسی

اکسید و یدکرب  هنواکسید، ذرات هعلق، گوگرد  2،تولید هتان بیشترن  سه  در ون ن من، بص  (1396

هددای اکسددید در بددی  بص بصدد  نیروگدداهی بیشددترن  سدده  در انتشددار کددرب  دیاکسددیدهای ازت و 

های نفدت همچنی  در اند  سدال سدوخت اند؛انرژی را به خود اختصاص داده ۀکننده و تولیدکنندهصر 

نظیر دی نیتروژن هنواکسید،  ،ایها و گازهای گلصانهکوره، نفت گاز و بنحن  بیشترن  سه  انتشار آالننده

 اندداکسدید و اکسدیدهای ازت را بده خدود اختصداص دادهذرات هعلق، کرب  هنواکسید، گوگرد دیهتان، 

 (.1396 ،1394ترازناهه انرژی سال )

 927 دود  ،(1396، 1394ترازناهه انرژی سال ) 1394نیرو در سال  انرژی وزارت ترازناهه بر اساآ

هحار تد   9198گوگردتری اکسید،  هحار ت  14اکسید، یدهحار ت  گوگرد  609هحار ت  اکسید نیتروژن، 

                                                           
1. Emission Inventory 

2. Methane (CH4) 
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هحار ت  گاز دی نیتدروژن  6گاز هتان و هحار ت   49اکسید، هحار ت  کرب  دی 148460کرب  هنواکسید، 

 (.1396 ،1394ترازناهه انرژی سال )ون ن به جو کشور وارد شده است اکسید تنها از بص   من

 دیهنواکسدروزا دحون  بندابران  انتشدار؛ اسدتشهر شیراز نیح نکی از ده شهر آلوده در کشور انران 

 آلدی ترکیبدات از تبصیر  اصدن انتشار همچنی  و 4هعلق ذرات و 3نیتروژن اکسید ،2هاهیدروکرب  ،1کرب 

 ناشی از  رکت وسانن ن لیه باعث هشکالت زنادی شده است. 6اکسید کرب دی و 5 رار

 ساآ ه یاآاانتشار گازهای خروجی گرم وجود دارد که بر  ه دار ۀهای هصتلفی برای هحاسبهدل

 شددوندبندددی هیهحاسددبه، وب ه بددرای شدددهاستفادهجغرا یددانی، کلیددات هدددل و هاهیددت رونکددرد 

 (Barlow & Boulter, 2009).  بده روش  ه. در بصد  سدبررسی خواهدد شدد هاهدلدر بص  دو

در اند   شددهاستفادههای سدازی و هددلچهار نتانج  اصن از شبیهبص  در  .تح یق پرداخته خواهد شد

 شود.انجام هیی بندجمعدر انتها  شود.بررسی هیرابطه برای شهر شیراز 

 

 پژوهش پیشینۀ -2

ی از جداول نا اعههجموهطالعات آلودگی هوا هستند که  برای ترن  پانهیاساسهای انتشار آالنندگی، هدل

. کننددف هحاسدبه نابع هصتلهای هوا را از هتولید انواع آالننده ه دارتوابع رناضی را تشکین داده و قادرند 

 د.نآنیه به دستها ن آزهاز انواع ای اگسترده ۀبا هجموع شدهاستفادهجداول و توابع رناضی 

ی هبنداندی  همچانتشدار و  ۀها هعیار هبندا بدرای هحاسدببرای هنابع هتحرک، تفاوت عمده ان  هدل

ل ی وا د ووی هصتلف است. به ان  صورت که همک  است ضرنب انتشار براهاگروهت سی  خودروها به 

ر هبندای بی  خودروها همچنی  ت س شود؛هوتور ارائه نا برای ن  بازه از قدرت ونژه ارائه شود شده پیموده

 .(1392 ،رانر و همکاخشانی پو) شودهحیطی انجام نستزهدل و سال تولیدی بر هبنای استانداردهای 

های زنادی در سدطح ها و ورحاز ان  هدل، در پروژه کنندهاستفادههای هتعدد به دلین وجود برناهه

تدوان از توابع هربوط به ان  هددل هی کنندهاستفادههای شود. ازجمله برناههجهان از ان  هدل استفاده هی

هحیطی تصمی  ه دار انتشارهای زنست برای 1زنست اروپایطهحاشاره کرد که سازهان  7کوپرت ۀبه برناه

                                                           
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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از توابع سدرعت هتوسدط  کنندهاستفادههای نیح از دنگر برناهه 2همچنی  پروژه آرتمی  است؛توسعه داده 

هدل و بررسدی  ۀشدبینیپی های درک بهتر از علن وجود تفاوت در داده باهد  2000که در سال  است

 .(Barlow & Boulter, 2009)عدم قطعیت هدل شروع به کار کرد 

 ۀارائه شد. نسص 1998در سال  4ایاینیح در قالب هدل تی 3شدهاصالحی  تنظهدل سرعت هتوسط 

 6،توزندع انتشدار آغدازگر سدرد 5،ه دار انتشار با توجه به سینماتی  خودرو ۀجدند ان  هدل قابلیت هحاسب

ورودی  . داده) ,.2006Bellés et al(های صوتی و وقوع  ادثده را دارد آلودگی 7، رآنندهای پارکینگ

کلدی در ارزندابی  صدورتبهو  اسدتسطح تراک  و سدرعت هتوسدط وسدانن ن لیده  ،ان  هدل الزم برای

 .(& 2009Boulter,  Barlow) شودهی استفاده 8های هدنرنت ترا ی  شهریورح

هدای کده در ورح اسدت 9انتشار وسانن ن لیه، هدل وضعیت ترا ی  ۀکنندهای تحلیناز دنگر هدل

های ارزندابی اسدتراتژن  هحیطدی و اثدرات های انتشار، ورح هرست 10،ارزنابی هدنرنت ترا ی  شهری

بدر اسداآ  شدهیورا های لنیح ازجمله هد 11شود. هدل اچ بی ای ا  آهحیطی از آن استفاده هیزنست

زنسدت کشدورهای آلمدان، نمانندگان سدازهان هحیط ،1995که از سال  استتوابع هدل وضعیت ترا ی  

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

نوع هعبر، هحدودنت سرعت و سدطح تدراک  ازجملده هتغیرهدای  .(Mario et al.,2017) دادندتوسعه 

 .(Barlow & Boulter, 2009) هستنداصلی اثرگذار بر ه دار انتشار در ان  نوع هدل 

یون رگرسدکه بر هبنای هدل انتشدار  استهای تصمی  انتشار نیح از دنگر برناهه 12برناهه ورسیت +

سازهان تح ی ات علمدی و  ،1987در سال را ان  برناهه  برای کند. هدل پانهعمن هی 13خطی چند هتغیره

 ,Smit) کدردهای انتشدار ارائده اسدتفاده در  هرسدت هنظوربهکاربردی هلند بر اساآ الگوی رانندگی، 

                                                                                                                                        
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 
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Smokers, Rabé, 2007). 

. هسدتندهای انتشار بر هبنای هدل انتشدار جداهع از دنگر برناهه 3و    2وی ت  1،های هودمبرناهه

کندد، توسدعه و بر هبنای ان  اصن که قدرت خودرو نرخ انتشدار را تعیدی  هی 1990هودم در سال  ۀبرناه

. هدل (North & Hu, 2012) استفاده شدهودم  ۀنا ت الت توسعه عنوانبههدل    از  ازآنپ  ؛نا ت

شده بر سدب قددرت نشده بر سب قدرت و تنظی سرعت، تنظی  بر سبنشده تنظی  ۀجاهع به سه دست

هدای تصمی  انتشار به اوالعات هربوط به الگوهای رانندگی، شیب و داده برایهر دسته  .شودت سی  هی

تدوان گفدت از اند  هددل، بیشدتر در همچندی  هی ؛تصمدی  نیداز دارد هنظوربدههصصوص وسانن ن لیه 

 شود.های زهانی و  ضانی انتشارات استفاده هیتحلین

هدای هربدوط بده که از داده است های هدل انتشار جاهعنیح نکی از زنرهجموعه 4هدل انتشار ساده

بررسی تأثیر انتشارات هدنرنت  هد  باکند. ان  هدل ورودی استفاده هی ۀداد عنوانبههای رانندگی  الت

 .(Marsden & Bell, 2001)های کنترل توسعه داده شده است ترا ی  و استراتژی

های انتشدار کلی بیشتر در  هرست صورتبهکه  است 5، هدل انتشار هجموع ضرانبهاهدلاز دنگر 

است کشور گفتنی البته  ؛شوداز آن استفاده هی 7هحیطیو اثرات زنست 6های استراتژن  هحیطیو ارزنابی

 بدرایان  هدل  از 8 هرست انتشار هلی جوی های اخیر در قالب پروژهتا سال 1970نیح از سال انگلستان 

 UK National Atmospheric Emissions“)تصمددی  ه دددار انتشددار اسددتفاده کددرده اسددت

Inventory,” ) . 

 
 روش تحقیق -3

ها شدده، هرند  از هددلهای انجامبا توجه بده بررسدی شد.های هصتلف انتشار ارائه در بص  قبن هدل

برخی از ان   هستند.ای و ... وابسته به هتغیرهای هصتلفی ازجمله قدرت هوتور، شتاب، جرم، سرعت لحظه

انتشار و هصر  سوخت در سطح کالن )شهر نا هنط ه( و برخدی دنگدر بدرای  ه دارها برای برآورد هدل

                                                           
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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توان استنباط کرد کاربرد هرن  از بنابران  هی شوند؛هیبرآورد در سطح خُرد ) رکت ن  خودرو( استفاده 

 .استها با توجه به شرانط هتفاوت هدل

و سرعت  به  ج  تردد، وول سفر یون ل منهای ترا یکی و سازییهشببا توجه به  ساآ بودن 

های الننددهآه ددار انتشدار  ۀهحاسدب بدرای ی هناسبهاتوان گفت نکی از هدلهی ،هتوسط وسانن ن لیه

ل ون لی، هدد من ۀون ن با در نظر گر ت  تأثیرات  ج  ترا ی  و وول هسیر شبک اصن از بص   من

هددل  ۀنتابع پا ،ازانتشار وسانن ن لیه شهر شیر ه دارتصمی   شده برایاستفاده . تابعاستسرعت هتوسط 

 ( استفاده شده است.1نگر از رابطه )دعبارتبه ؛است ون ن منآزهانشگاه 

(1) 𝑦 = 𝑘. (𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥3 + 𝑒𝑥4 + 𝑓𝑥5 + 𝑔𝑥6)/𝑥 
ضدرانب  gو  k, a, b, c,d,e,fشدده و سرعت هتوسط در ویدف سدرعت داده ۀدهندنشان xکه 

ودرو، ویدف . سس  ضرانب هصصوص به تفکی  آالننده، وسیله ن لیه، اسدتاندارد خداستیون رگرسهدل 

شدده در های بررسیشده است. انواع سدوخت یبنددستهصورت هجحا سرعت، سوخت و ظر یت هوتور به

 بده نیورگرسدل هشداهده ضدرانب هدد بدرای. اسدتدنحل، بنحن  و گاز وبیعدی  شدرده  ان  هدل شاهن

 .شودهراجعه  (1397 ،ع یدی خیرآبادی)های هوجود در هنبع گحارش

تحلیدن  ابدحار 41 یاا حار اِم نرمو اعمال آن برای اجراهای هصتلف، در  هاهدلبرای استفاده از ان  

هصتلدف هربدوط بده  2هحیطی اجراهاینستز. ان  ابحار با توجه به نیاز به تحلین شدتهیه  هحیطیزنست

 ون دن منی ورا ی شده اسدت کده بدا هرگونده تغییدر در شدبکه اگونهبهشهر شیراز،  ون ن من شبکه

از وسانن ن لیه شهر شیراز را  شدههای هصتلف  اصننندهآالشصصی و همگانی شهر شیراز، ه دار انتشار 

 کند.یههحاسبه 

ن از وسدان یی  ضرانب هصصوص به هدر دسدتهپ  از انتصاب هدل انتشار و وارد کردن توابع و تع

ها خت هصر ی و سرعت آنبندی وسانن ن لیه، سو، ه دار انتشار با توجه به دسته4ا حار ام ای ن لیه به نرم

 .شودهحاسبه هی

هدا انر ند  از کمها بر اساآ خودروهای عبوری برای هنندهآالانتشار  ه داربرآورد  در هر له بعد

راسدتا   ندو در ا شدودیهشدصت ه شیراز هتحرک در شهرس   هرست انتشار هنابع س ؛انجام خواهد شد

 هوا هشصت خواهد شد. یدر آلودگ حیسه  هر دستگاه ن

 

                                                           
1. EMME4 

2. Scenarios 
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 نقلیه لیوسا یبنددسته

 هیدن ل لهیوسد. اسدت گازسدوزو  سدوز، دندحلدر شهر شدیراز شداهن خودروهدای بنحن  ون ن منناوگان 

ی، شصصد هسدا رک ی، شصص یسواری شیراز شاهن شهردرون ون ن منسوز در هطالعات جاهع بنحن 

ی، تاکسد، کلتیهوتورسی، خال هسا رک ، وانت، یبار وانتی، تلفنیتاکس، ون  نسروی، سوار  نسرو

 یبنددسدته. تاسد رنسداو  یخدال یتاکسد،  رودگاه یتاکس، آه راه یتاکس، )اتوبوآ( انهنپا یتاکس، ون

، بدونکر، بدوآینیه  نسدرو، اتوبدوآ  نسرو، اتوبوآ شاهن رازیشهر ش حلنبا سوخت د هین ل ننوسا

بدا سدوخت  هیدن ل ننوسا یبنددسته است. بوآینیهو  کسریهی، کمسرس، ونتیکاه، ونیکاه، لرنتر، تانکر

 رایبد. استا د و اتوبوآسوز و بصشی از وسانن ن لیه بنحن  تماهیشاهن  رازیشهر ش گاز وبیعی  شرده

 .شودهراجعه  (1397 ،ع یدی خیرآبادی) گحارشبه  در ان  زهینهاوالع بیشتر 

 

 لیوتحلهیتجز -4

شدهری شدیراز در  ۀشدبکهوجود در هر ن طه از سطح شهر، کن  نندهآالنمان  بهتر ه دار  برایدر اداهه 

شده  ی ت س( هترهربع 250.000هتر )هسا ت  500×  500نی با ابعاد هاهربعبه  1اآآییجا حار آرک نرم

 نمان  داده شده است. شدههشصتی هاقسمتو ه دار انتشار هر آالننده در هرن  از 

 4الی  2تمسفر ادر  آن بسیار پاندار است که زهان هاندگاری بو وبیرنگ، گازی بیرب  ک دیهنواکس

 جدادنا )b COH(  یهموگلدوب یسدکربوو ک دارد ن کدوا خدون  یهموگلوب با رب ک . هنواکسیداستهاه 

 به  یوگلوبهم جذب ننچون تما ؛دهدهی اه ک ژنیسکا  من یبرا را خون نیاراک بیترت  نبد کند؛هی

 CO ،کاندد هایدر غلظت ی ت .است ژنیسکا جذب به آن ننتما از  یب برابر دونست رب کد یسکهونو

 ب  چهدار ندوع اثدروورکلی هنواکسید کرسازد. به هواجه نکهش با را ژنیسکا انت ال یجد ووربه تواندهی

ی در ناهنجدار اثدرات هغدحی و انجداد ؛هه  بر کارکرد  یحنولوژن  انسدان دارد  اثدرات قلبدی و عروقدی

هشکده پژو ،کشور صندوق  مانت ار پژوهشگران و  ناوران)ی  جنس ط ؛اثر  یبرنونولیح ؛ر تارهای عصبی

نتشار کدرب  اه دار  1شکن  .(1396ن، درهانی تهراشکی و خدهات بهداشتیزنست دانشگاه علوم پحهحیط

ود توجه شدهد. یهری شیراز را نشان شه شبکه اصن از هصر  سوخت انواع وسانن ن لیه در  دیهنواکس

 .استدر هعابر هرکحی شهر شیراز زنادتر  درخور توجهیبه ه دار دیهنواکسکرب   که

 2شدکن  .اسدت یجهدان  یاقل رییتغیرگذار در پدنده گرهان  و تأثاکسید کرب  نکی از گازهای دی

                                                           
1. ArcGIS 
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شهری شیراز را نشدان  شبکهاکسید کرب   اصن از هصر  سوخت انواع وسانن ن لیه در ه دار انتشار دی

در هعابر اصلی شدهر شدیراز  درخور توجهیاکسید به ه دار تراک  کرب  دی شود کههال ظه هی  دهد.یه

 .استزنادتر 

 هدای رآورده رناس و  نبنح در هوجوداصلی هواد  هستند و از  رب ک و دروژنیه یدارا یآل باتکیتر

همکداران،  ور خشدانی پدو) شدوندهی  یت سد ید آروهات و ی فاتیآل گروه به دو وورکلی. بههستند ینفت

1392.) 

ان اآ بدا انسدتمدسدالهت، هنگدام  های آلیفاتی   تأثیر ه دار ک  و ناچیح ان  هواد برهیدروکرب 

ه در کدشود. ا درادی ناشناخته است. ه دار زناد نفتالی  در هوا باعث سوزش و تحرن  چش  و تنف  هی

 ( یر نفتدالع( ندا از ورندق تنفسدی )بصداناد نفتالی  از ورندق تمداآ پوسدتی ) درم هدانهعرض ه دار ز

هدای خداص هصلوط اد و برخدی ازاز ان  هو تعدادی اند.شده یو کبد یاند، دچار اختالالت خونقرارگر ته

 زا هستند. صورت بال وه سروانها بهآن

 زاسروان بال وه هااز آن یبرخ و  عال نکیولوژیب و نیایمیوشیب   ازلحاظی آروهات هایهیدروکرب 

 یشهر یدر نوا  هنر سروان به ابتال  نشوند. ا حاهی هربوط آن به ان اندشده هشتق بنحن از ان .هستند

ر و پدو خشدانی) اسدت شدده داده نسدبت هدااتوهبین اگحوز از شدهخارج یاچندهسته هایهیدروکرب  به

 دهد، با توجه بهیهانتشار هیدروکرب  را در سطح هعابر شهری نشان  ه دارنیح  3شکن . (1392همکاران، 

رگدراه خدان زندد و بحیلطفعلان  شکن هشصت است بیشترن  ه دار انتشار ان  آالننده هربوط به خیابان 

 .است گیرچشمانتشار ان  آالننده در هحدوده هرکحی شهر  ه دارچنی  هم ؛استاهام خمینی )ره( 

اکسدید نیترند  و  هدایدو ندوع آن بده نام  .هفت نوع اکسید نیتدروژن در هدوای آزاد وجدود دارد

. اهمیدت دارنددهدای بصارهدای  توشدیمیانی اکسید نیتروژن به دلین قابلیت تبدنن هت ابن در واکن دی

O2N غلظت را در هوای آزاد دارد، ازنظر  یحنولوژنکی هحدرک هجداری تحتدانی تنفسدی و  یشترن که ب

های ، سیسدت هین ل ننوساتوان به  رآنندهای ا تراق نظیر انتشار آن هیهه  از هنابع انسانی  .سمی است

ات . هطالعاستون ن اکسید ازت  منها اشاره کرد. در شهرهای بحرگ هنبع اصلی دیگرهانشی و نیروگاه

هدای  داد تنفسدی، انجداد اپیدوهیولوژی  اکی از بروز عالئ  هصتلفدی ازجملده پیددان  عالئد  بیماری

هدای . درهر دال، در غلظتاستبا ان  گاز  زنادبرنکوپتوهونی، برونشیت و  تی هرگ در اثر تماآ بسیار 

رندوی هدحه  در ارتبداط  کننده و با بیماری انسدادصورت بال وه تحرن هوجود در اتمسفر ان  گاز تنها به

شدکی و زنست دانشگاه علدوم پحپژوهشکده هحیط، صندوق  مانت ار پژوهشگران و  ناوران کشور)است 

توان درنا دت بیشدترن  ه ددار انتشدار یهنیح  4شکن  . با توجه به(1396ن، درهانی تهراخدهات بهداشتی
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ا سدطوح عملکدردی و هعابر بد استهربوط به بحرگراه  سینی الهاشمی و اهام خمینی )ره(  هدنظرآالننده 

ان  آالننده در هحدوده هرکحی  اندکانتشار  هه ننده دارند. نکته آالسه  کمتری در انتشار ان   تر،پانی 

در هحدوده هرکدحی شدهر،  1انتشارک  هینا  ورح شود در صورت اجراییهبینی ی پبنابران   ؛استشهر 

 یر چندانی نداشته باشد.تأثبر انتشار ان  آالننده 

و ا حان  تعداد بیماران  PM10غلظت شده بر انواع ذرات هعلق هشصت شد بی  در هطالعه انجام

همچندی  بدی  هتوسدط سدولفات  ؛هست یمی وجود دارد ۀعروقی در لندن رابطهای قلبیتنفسی و بیماری

صندوق  مانت ار پژوهشدگران و )شود با تولد زودرآ نوزادان ارتباط زنادی دنده هی PM2.5در هوجود 

. (1396ن، درهانی تهدراشکی و خدهات بهداشتیزنست دانشگاه علوم پحپژوهشکده هحیط ، ناوران کشور

ی وسانن ن لیه هوتوری در شهر شیراز را نشدان هاسوختانتشار ذرات هعلق  اصن از انواع  ه دار 5شکن 

توان درنا ت ه دار انتشدار و تدراک  ذرات هعلدق  اصدن از بصد  یهدهد. با توجه به ان  نمودار نیح یه

 .است زنادنباً در تماهی هعابر عرنض ت رشهر شیراز  ون ن من
 

 
طح سو چگونگی توزیع در  در واحد سطح حاصل از منابع متحرک کربن دیانتشار منواکس مقدار: 1شکل 

 .1394ماه شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبان

                                                           
1. Low-Emission Zone 
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طح و چگونگی توزیع در س در واحد سطح حاصل از منابع متحرک کربن دیاکسیانتشار د مقدار: 2شکل 

 .1394ماه شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبان

 

 
و چگونگی توزیع در سطح  در واحد سطح حاصل از منابع متحرک دروکربنیانتشار ه مقدار: 3شکل 

 .1394ماه شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبان
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ر دو چگونگی توزیع  در واحد سطح حاصل از منابع متحرک تروژنین یدهایانتشار اکس مقدار: 4شکل 

 .1394ماه نسطح شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبا

 
و چگونگی توزیع در  در واحد سطح حاصل از منابع متحرکانتشار ذرات معلق  زانی: م5شکل 

 .1394ماه سطح شهر شیراز در ساعت اوج صبح آبان
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های هصتلدف ها در هحدودهانتشار هر ن  از آالننده ه دارتوان گفت یهگیری کلی نتیجه عنوانبه 

ولدی  ؛اسدتناد ز دروکرب یههای برای هثال تجمع انتشار در هحدوده هرکحی برای آالننده ؛هتفاوت است

هحددوده  ار آن دردر اورا  کمربندی اهام خمینی )ره( زناد برآورد شده اسدت و ه دد تروژنین یدهایاکس

ها ند  هحددودهادر  ،در  رکدت ۀیدن ل ننوساتواند ناشی از نوع . ان  تغییرات هیاستهرکحی شهر کمتر 

 باشد.

 
 یریگجهینت -5

ت و ر داده اسدیر قراتأثهحیطی سالهتی شهروندان را تحت نستزهای اهروزه در شهرهای بحرگ، آالننده

انتشدار  داره   یی  تعه اله باهد  ن. ایرات هنفی داشته استتأثنیح  یجهان  یاقل رییو تغ  نگرهابر روی 

  ندا یوردهدهطالعه  یبرا شد.  ندر سطح تدو عنتوز ی اصن از هنابع هتحرک در وا د سطح و چگونگ

 یهاندهنالآ همچنی  شد؛ بررسی 1394هاه استان  ارآ در ساعت اوج صبح آبان در رازیپژوه  شهر ش

 یهاهنددنعنوان آالذرات هعلدق بده و تروژنین یدهایاکس دروکرب ،یکرب ، ه دیاکسیکرب ، د دیهونوکس

 تیو هددل تصصد هانددهنانتشدار آال یاز هدل سرعت هتوسط برا یریگبا بهره .هد  در نظر گر ته شد

 یک بدراهنابع هتحر یهاندهنانتشار آال عنتوز یدر سطح کالن، چگونگ ی ترا یکیسازهیشب یبرا یتعادل

های حددودهنتدانج نشدان داد ه .هصور نشدان داده شدد صورتبهو  شد هیته یصورت هکانبه رازیشهر ش

 ننسداوندوع از  یناشد توانددیه راتییتغ  نادهند که های هتفاوتی انتشار هیهصتلف شهر شیراز آالننده

ها در شدهر نددهی آتی چگونگی پراکن  اند  آالنهاپژوه در  ها باشد.هحدوده  ندر ا ، رکت در ۀین ل

 .کردتوان ارزنابی یهرا  شیراز

 

 منابع

 الف. فارسی

 .(1396) ،1394ترازناهه انرژی سال 

ی بندحن  سدوز )خودروهای سواری شصصد یندگنانتشار آال بنتدون  جدول ضرا ،(1392)و دنگران  پور، مخشانی

 (.ساخت داخن در شهر تهران

دهات دانشدگاه علدوم پحشدکی و خد سدتنزطیپژوهشدکده هح، پژوهشدگران و  نداوران کشدور ازصندوق  مانت 

قابن  .آلودگی هوا شده در انران در خصوصهطالعات انجام ۀهرور ساختارنا ت ،(1392) درهانی تهرانبهداشتی

 .www.insf.orgبازنابی به نشانی 
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رنت ون دن و اقدداهات هددنهحیطی هدرتبط بدا هددهای  منهدای زنسدتتحلین ،(1397ع یدی خیرآبادی، آ )

 .ی  دانشگاه شیرازترا  و ون نهرکح تح ی ات  من ، (No. TTRC_13-2-8_97-09_1)ترا ی 

ناهه علمدی ،   صنزآلودگی هوای شهر شیرا ترا یکی برهای تأثیرات جرنان یسازهدل ،(1394) ضیهقنبری  رد، ر

 .1شماره  15دوره پژوهشی علوم هحیطی،  –
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