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  دهيچك

انواع منابع انتـشار    تمركز   ناشي از  مناطق مركزي آن      و شهرهاي آلوده جهان است   تهران از كالن  
، محدودة مورد مطالعه خيابان مركزي تهران     . ها با شرايط آلودگي شديد هوا مواجه است       آالينده

بـراي مطالعـة خـرد      .  كيلـومتر اسـت    19پارس با طول تقريبـي      آزادي تا سه راه تهران    ميدان  از  
 دمـا و    ، شـدت و جهـت بـاد       ي شهر بـا عناصـر جـو       عناصر فيزيكي  تعاملمقياس آلودگي هوا    

شناسي مطالعه تركيبي از برداشت پيمايشي، محاسبات آمـاري          روش .استفاده شدند   هوا رطوبت
راه چهـارراه وليعـصر و سـه       خاب سـه بـرش از ميـدان آزادي،        با انت . سازي عددي است  و مدل 
 دو نوبـت پرترافيـك      در 2011 ژوئيـه    26تاريخ  براي  هاي ترافيكي آنها    پارس و تهيه فيلم   تهران

با واكاوي آماري حجـم     . شدها بررسي   صبح و كم ترافيك ظهر حجم تردد خودروها در تقاطع         
- محاسبه شده و با داده     COجم خروجي گاز    ترافيك در واحد زمان، ميزان مصرف بنزين و ح        

-ENVI هاي عناصر جوي ايستگاه هواشناسي مهرآباد بعنوان ورودي مدل اقليمي خردمقيـاس           

met  هـاي بـا تـراكم      دست آمده گوياي تمركز بيشينة آلودگي در بخـش        نتايج به . تعريف شدند
هاي آغـازين   در ساعت بافت شهري مانند چهارراه وليعصر و ضلع شرقي ميدان آزادي به ويژه             

روز و كمترين مقادير در معبرهاي باز مانند ضلع غربـي ميـدان آزادي، ضـلع جنـوبي سـه راه                      
پارس، فضاهاي سبز و نواحي دور از كانون انتشارات بـه خـصوص سـاعات ميـاني روز                  تهران
  .است
ـ تهران، محور آزاEnvi-metآلودگي هوا، منواكسيد كربن، مدلسازي اقليمي،  :ها واژه ديكل  .پارس و تهران دي 
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  مقدمه .1

-اين پديده ناشي از افزايش استفاده از سوخت. شودآلودگي هوا با تغيير در كميت و كيفيت گازهاي جو ايجاد مي    

 از شـهرهاي آلودةجهـان بـه دليـل تـراكم بـاالي               يكـي  تهران به عنوان  . اي در نواحي شهري نمود دارد     هاي سنگواره 
خودروها، ميزان انتشار انواع     ها در داخل و حومه شهر و تردد گستردة        ار صنايع و كارخانه   جمعيتي و ساختماني، استقر   

هاي عناصر و   ساختار محيط طبيعي شهر و ويژگي     . هاي گازي و ذرات معلق در هواي شهر افزايش يافته است          آالينده
در . شـود ه در نواحي مركزي شـهر مـي   ويژها در سطح و به    جايي آالينده  موجب تراكم، انتقال و جابه     يهاي جو پديده

كمربنـد ميـاني   . گيـرد پارس مورد مطالعه قرار مي   راه تهران اين پژوهش نوار مركزي تهران در مسير ميدان آزادي تا سه          
ابتدا و انتهاي آن به دو پايانه مسافربري بين شهري يكـي            .  كيلومتر دارد  7/18 شرقي طولي برابر با      -شهر با مسير غربي   

 در توليـد    مهمـي هـا منـابع     پايانـه . شـود پارس محدود مي  رب در ميدان آزادي و ديگري پايانه شرق در تهران         پايانه غ 
شوند كه    ير به نحوي ورودي شهر تهران محسوب م       ياضافه اينكه دو سر مس    به. هاي هواي پيرامون خود هستند    آالينده

هـاي مـسكوني،    طـور غالـب بـا كـاربري       رد مطالعه به  از آنجايي كه مسير مو    . روزانه هزاران خودرو در آن تردد دارند      
شود، جمعيت انساني، سـاكنان و      شناخته مي ... و BRTهاي  تجاري، مراكز آموزش عالي مهم، مراكز فرهنگي، ايستگاه       

پس بررسـي   . گيرندتأثير آلودگي ناشي از عوامل ياد شده قرار مي        كه با اين مراكز سروكار دارند به شدت تحت        افرادي
در اين زمينه براي    . كارهايي براي كاهش آن از اهميت زيست محيطي فراواني برخوردار است          گي مسير و ارائه راه    آلود

سازي عـددي خـرد مقيـاس       تحليل دقيق عوامل كالبدي و طبيعي مؤثر در تعديل يا تشديد آلودگي هوا از روش مدل               
 ،هـاي ايـن روش    امتيازاز  . شداستفاده   Envi-metيعني  ) CFDs(هاي آزمايشگاهي جريان هوا     مبتني بر يكي از مدل    

از . اقليمي در مقياس زماني و وضوح مكاني كوچك اسـت         متغيرهاي  كمي شدن اثر هر يك از عوامل كالبدي شهر و           
تـوان يـك   ها و اطالعات منسجم و كامل از آلودگي هوا به ويژه در مقياس خـرد نمـي  سوي ديگر به دليل كمبود داده     

از مطالعات  . شودتا حد بسيار زيادي مشكل برطرف مي      سازي  مدلاما به كمك روش     . مع انجام داد  بررسي كامل و جا   
سـازي عـددي پـژوهش      انجام شده در سطح جهان در مورد مسئله آلودگي هـوا بـا مقيـاس خـرد و بـا روش مـدل                      

اي نظـامي واقـع       منطقهسازي عددي انتشارات خارج شده از اگزوز هواپيماها را در           است كه شبيه   )2005 (1برزوسكي
بيني ميزان منواكسيد كربن به منظور حفظ سـالمت كاركنـان آن منطقـه     در كشور لهستان انجام داده و در پايان به پيش         

بـراي  TAPM2 مقيـاس  توسط ذرات معلق را با استفاده از مدل مةانتشار ساالن) 2005(زواررضا و همكاران    . پرداخت
هاي نمايش ساالنة مناطق شهري  سازي شده براي نقشه هاي شبيه ها از داده آن. كردندچرچِ نيوزلند ارزيابي    شهر كرايس 

بـا  ) 2006( و همكـاران     3آشُـك . هاي مـزمن اسـتفاده نمودنـد        هاي هوا بر پيدايش بيماري      براي ارزيابي اثرات آالينده   

                                                 
1 Brzozzowski 
2 The Air Pollution Mode 
3 Ashok 
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صل زمـستان مطالعـه كردنـد،       را در شهر النستون استراليا براي ف        PM10 انتشارات،  )TAPM( آلودگي هوا    يساز  مدل
پردازند، آلودگي  هاي جنگلي مي     درصد از ساكنان شهر به استفاده از سوخت        20كه  نتايج بدست آمده نشان داد؛ زماني     

چگونگي اجـراي مـدل پـراكنش گازهـا يـا ذرات و      ) 2007 (1بروس. شود ناشي اين آالينده در سطح شهر نمايان مي       
هـا و     وي در اين پـژوهش فرمـول      .  شرح داد  ENVI-metدر محيط نرم افزار     ) PDDM(ها را     نشيني آن   رسوب يا ته  

همچنـين او در    . را براي محاسبه ميزان آلـودگي هـوا، كـامالً توضـيح داد             ENVI-met معادالت اعمال شده در مدل    
هـاي خـرد     را از طريق پوشش گيـاهي شـهري، بـا روش      PM10ظرفيت فيلترينگ ذرات معلق     ) 2007(مطالعه ديگر   

-ENVIمقيـاس كند كه با استفاده از يك روش ساده و استفاده از مدل كوچك                قياس عددي بررسي نموده و بيان مي      م

met و همكـاران    2در يك پـژوهش ديگـر، كـارا       . دست آورد توان اثر خالص گياهي را در غلظت ذرات محلي به            مي 
. غير همگن در نيكوزياي قبرس مطالعه كردنـد  هاي مرتبط با ترافيك را در سراسر يك خيابان            پراكنش آالينده ) 2010(

هاگوياي اين بود كه سطوح آلودگي در سطح زمين تا حد زيادي بسته به هندسـه خيابـان، شـرايط محلـي و                         نتايج آن 
هـا بـراي مـدت        ها نشان داده كه شرايط آلودگي خيابان مورد مطالعـه آن            بررسي. وضعيت خطوط ترافيكي بوده است    

سـازي  بـه بررسـي مـدل بـراي شـبيه         ) 2010 (3بمكورر و رازيا  . خطر تجاوز كرده است     ن و بي  طوالني از شرايط ايم   
 پرداختند و نتـايج حاصـل را در   ENVI- metدر بخشي از مركز شهر كوريتينياي برزيل با استفاده از  NOx4پراكنش

 TAPM مـدل  بـا ) 2010(نزواررضـا و همكـارا  . رابطه با استانداردهاي كيفيت هوا در برزيل تجزيه و تحليل كردنـد   
) 2011( و همكـاران     5نيكولـووا . ارتباط بين تراكم ذرات معلق و الگوهاي جوي حاكم در شهر تهران را ارزيابي كـرد               

 ENVI-met مـدل پراكنش ذرات بسيار ريزِ ناشي از ترافيك را در يك خيابان واقع در شهر آنتورب بلژيـك، توسـط              
  . سازي كردند شبيه

در ايـن   ها از منابع متحرك انجام نشده است،        ها در خيابان   پژوهشي توجه جدي به كانون انتشار آالينده       با مروري بر پيشينه   
ـ      مقياس خرد به آلودگي هوا درمطالعه  ـا در محـور آزادي  ـادل آنه با محاسبه مصرف بنزين در خودروها و كربن خروجي مع
  . بررسي شد coينده آالچگونگي پراكنش ناصر جوي در تأثير متقابل فضاهاي شهري و ع. شودپارس پرداخته ميتهران

  مطالعه مورد منطقه .2
ـ دماوند، يعني فاصلة ميدان آزادي در غرب تا تهران  هاي، خيابانهمحدوده مورد مطالع ـ انقالب  پارس در شرق   آزادي 

   . كيلومتر است7/18تهران با طول 

                                                 
1 Bruse 
2 Karra 
3 Bemquerer, Rasia 
4 Nitrogen Oxide 
5 Nikolova 
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  ورد مطالهشهر تهران و محدوده م نقشه تقسيم بندي مناطق 1شكل

  

شرق شهر  كننده شمال و جنوب و متصل كننده غرب و اين خيابان از بخش مركزي شهر تهران گذشته و به نوعي جدا
  . تهران است

 بزرگي همچـون  يهاي برون و درون شهراين ميدان از پيرامون به پايانه. در ورودي غربي تهران قرار دارد : ميدان آزادي 
ــوس  ــه اتوب ــرب، پايان ــه غ ــسي پايان ــدرو و تاك ــاي تن ــي درونه ــهرران ــصل اســتيش ــد.  مت ــاختمانيةعم ــراكم س    ت

خود ميدان آزادي   .  است ياز جهات شمال و غرب و جنوب داراي فضاي باز         . خيابان آزادي متمركز است   محدوده در سمت    
ـامل پـر ترددتـرين       به لحاظ ترافيكي، معابر پيرامون ميدان آز      . سازدبا مساحت بزرگ شرايط جريان آزاد هوا را ميسر مي          ادي ش

ـاح و پايانـه                          ـاي  معابر شهر تهران بوده بطوري كه از غرب به جاده مخصوص كرج، از شرق خيابان آزادي، از شـمال بـه جن ه
 مهم اين است كه عرض ةنكت. شودمسافري درون و برون شهري، از جنوب به جاده قديم با ترافيك سنگين روزانه محدود مي       

هاي متعدد در اطراف آن و نبـود چـراغ قرمـز، وضـعيت              ي شرايط فضاي باز بوده و با وجود خروجي        معابر و خود ميدان دارا    
هاي فيزيكي شـهري نيـز    از نظر كاربري اراضي و ويژگي. دهد هاي ترافيكي خيلي كم نشان مي      ترافيكي آن را نسبتاً روان با گره      

عالوه بر آن فضاي سبز قابل تـوجهي در         . ختماني متراكم است  هاي سا   يها و توده گذار     باً تهي از سازه   يمحدوده اين سايت تقر   
ـازي در سـه نقطـه مـشخص آن                  . ميدان به صورت چمن و تك درخت وجود دارد         در ايستگاه ميدان آزادي سـه گيرنـدة مج

ـ   در خروجي پايانه اتوبـوس    ) 2در ورودي جاده مخصوص كرج،      ) 1گيرندة مجازي   . ابي شده است  ي مكان  ي درون شـهر   يران
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ـلع شـرقي ميـدان در        )3ترين شرايط ترافيكي را در بين سه گيرنـده دارد، و گيرنـدة              باً سنگين يشمالي ميدان كه تقر   ضلع   در ض
ـاختمان . هاي كالبدي و ترافيكي محدوده سه گيرنده متفاوت با همديگر اسـت             ويژگي. ورودي خيابان آزادي قرار دارد     ـاي  س ه

ـان       . دان در هر دو سمت خيابان انقالب وجود دارد        بلند و كوتاه نسبتاً متمركزي در بخش شرقي مي         از سوي ديگر عـرض خياب
ـاي   اين مسئله بعد از اختصاص دادن قسمتي از خيابان به مسير مستقل اتوبوس            . هم نسبتاً كمتر است    كمتـر نيـز شـده    BRTه

يل عرض كم و عبور و مرور       هاي در حال تردد در آن به اندازه ضلع غربي ميدان نيست، اما به دل              هرچند كه حجم ماشين   .است
بنابراين انتـشارات   . شوند  هاي ترافيكي بيشتري ايجاد مي      هاي شركت واحد گره     بيشتر خودروهاي عمومي بزرگ مانند اتوبوس     

پوشـش سـطحي در محـل       .  كمتري دارند  ييجا  توليد شده از وسايل نقليه در بين عوارض ساختماني اين محدوده امكان جابه            
ـا    بافت. شودت ولي در محدودة پيرامون ميدان پوشش سبز گياهي و سيماني همديده مي            ها آسفالت اس  گيرنده هاي ساختماني ب

ـايت        به. شودها و سيمان و سنگ در ديوارها مشخص مي          پوشش غالب آسفالت درپشت بام     ـاختماني در س طور كلي تراكم س
عناصـر و   . گيـرد وده باز شهري مورد توجه قـرار مـي        هاي ديگر است و بيشتر به عنوان يك محد        ميدان آزادي كمتر از ايستگاه    

  .تاثير شرايط بافت محدوده قرار گرفته استهاي جوي كمتر تحتجريان
ها در بافت ساختماني متراكمي قرار دارد به جز از سمت            در بخش مركزي خيابان انقالب از تمام جهت        :چهارراه وليعصر 

ـاري             كاربري ةه به نقش  مراجع. شرق كه به پارك دانشجو متصل است      جنوب ـاربري غالـب تج ـاي ك ها و تراكم ساختماني گوي
ترين فـضاهاي شـهري تهـران از هـر دو           بطوريكه شايد يكي از شلوغ    . است و ويژگي عمده آن جاذب مسافر بودن آن است         

ـ   4 تا   3هاي  هاي چهار راه را طور غالب ساختمان      اغلب جداره . شود  يجنبه سواره و پياده محسوب م      دهنـد،  شكيل مـي   طبقه ت
ـبز يـك ويژگـي        هاي شمالي و غربي ايجاد نموده و در گوشه جنوب         بطوري كه فضاي محصوري در ضلع      شرق آن فضاي س

ـان     محدوده با شبكة شطرنجي معابر آن مشخص مي       . دهدمتفاوت و بازي را نشان مي      ـتاي      شود كه از تقاطع خياب ـا راس ـاي ب ه
ـ غربي ايجاد مي   ـ جنوبي و شرقي  ـيش از   يها به ودرختان لبه و كناره خيابان. ندشوشمالي  ـاع ب  20ژه در خيابان وليعصر با ارتف

يابي  مجازي مكانةسه گيرند. توانند در شرايط هواي محدوده مؤثر باشندمتر از مشخصه بارز اين ايستگاه مطالعاتي است كه مي
در مركز چهارراه ) 2( تقاطع خيابان فلسطين، گيرنده در ضلع غربي چهارراه نزديك    ) 1(شده در محدوده چهارراه شامل گيرنده       

-هاي شهري اين محيط شامل استقرار سازهويژگي. در ضلع شرقي آن در انتهاي پارك دانشجو انتخاب شده است ) 3(و گيرنده 

هاي حجيم و مرتفع در سه طرف آن، وجود پارك دانشجو در قسمت جنوب شرقي تقاطع، عبور رفت و برگـشتي دو خـط                        
ايـن  . ها و ادارات مهـم در اطـراف آن اسـت            ي سامانه تندرو، نقش مركزيت داشتن و وجود مراكز خريد و برخي دانشگاه            اصل

ويژگي چهار راهـي    . شود حجم وسيعي از انواع خودروها و عابران پياده به اين محدوده مي            ةعوامل همگي موجب تردد روزان    
 وجود چراغ قرمز در چهار سمت آن است كه باعث توقف و تراكم تعـداد         محدوده با تردد وسيع انواع خودروها ايجاب كننده       

زيادي از خودروها در ترافيك پشت چراغ و در حالت روشن شده كه خود موجب افزايش توليد انواع انتشارات آالينـده هـوا       
در . دهـد ا افزايش مـي   ويژگي محصور بودن محدوده نيز باعث عدم تهويه مطلوب انتشارات شده و ميزان آلودگي ر              . شوند  مي

ـنس پوشـش      . بافت ساختماني فشرده محدوده چهارراه وليعصر، پارك دانشجو به عنوان يك پهنه متفاوت است              بطوري كه ج
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ـارك                   سطوح در محدوده كاربري    هاي ساختماني طور عمده از مصالح آسفالت، سيمان و سنگ تشكيل شـده و در محـدودة پ
ـاد ويژگـي             . ندة آن است  كنها پوشش گياهي مشخص     متفاوت از آن   ـاي  تفاوت موجود در نوع و جنس سـطوح باعـث ايج ه

ـا مـشاهده مـي     فيزيكي و حرارتي متفاوتي است كه در خروجي عناصر جوي مدل در گيرنده             ـان   . شـود ه ـابراين خياب ـا در   بن ه
ـات        توانند در برابـر   هاي شهري در بين بافت ساختماني هستند كه مي        محدودة چهار راه به عنوان كانيون      ـا جه ـاي ب  وزش باده

همچنين تفاوت در جنس و نوع پوشش سطوح محدوده      . مختلف شرايط متفاوتي در ارتباط با كيفيت عناصر جوي ايجاد كنند          
ـاوتي در سـطوح مختلـف در                         نيز باعث تفاوت در ضريب انعكاس و جذب تابش ورودي شده و در نتيجه شرايط هواي متف

تواند عاملي در افزايش يا كاهش شـدت تـراكم          در عناصر هوا در مقياس خرد نيز مي       تفاوت  . مقياس خرد فراهم خواهد نمود    
  .آلودگي هوا باشند

. گيـرد عنوان سايت انتهاي مسير در شرق تهران مورد بررسي و واكاوي شدت آلودگي محـدوده قـرار مـي        به :پارستهران
سـه راه   . دهـد  متـر تـشكيل مـي      350عـرض حـدود      متـر و     500اي به طول    پارس را محدوده   مورد مطالعه در تهران    ةمحدود
ـ غربي بـه عنـوان    . شودهاي متفاوتي از دو ايستگاه پيشين مشخص ميپارس با ويژگي تهران خيابان دماوند با كشيدگي شرقي 

هاي مسكوني بلند و كوتاه با سطوح مختلف شكل گرفته كه           نوار شمالي توسط ساختمان   . كندكريدور مركزي سايت عمل مي    
در حالي كه ضلع جنوبي آن به جز چند . شودبام تا سيمان و سنگ در ديوارها شناخته ميمصالح متنوعي از آسفالت در پشتبا 

باً يك فضاي باز و آزاد است كه در نهايت پس از آزاد راه به پارك جنگلي                 يها با مصالح سيماني تقر    ساختمان منفرد داخل پايانه   
ـامانه تنـدرو شـركت          اتوبوس ة پايانه مسافربري بين شهري شرق و همچنين پايان        استقرار. شودسرخه حصار متصل مي    هاي س

هاي مجازي براي اخذ اطالعات جوي بدست آمده از         گيرنده.هاي شاخص كاربري شهري اين محدوده است        ژگييواحد از و  
نشان ) 1( در شكل3 تا 1هاي كه با شمارهاند ابي شدهي  اقليمي در مركز و اطراف خيابان به عنوان منبع انتشارات مكانيساز مدل

تواند دوري از مركز شهر و نبـود        تري نسبت به دو ايستگاه ديگر دارد كه دليل آن مي          وضعيت ترافيكي نسبتاً سبك   . اندداده شده 
صر جـوي  محدودة شرق تهران شرايط متفاوتي از وضعيت عنا. هاي تجاري و اداري متمركز در لبه خيابان دماوند باشد    كاربري

شود كه شرايط محلي و بافت كالبـدي        بنابراين در اين مطالعه مشخص مي     . دهدرا در مقايسه با مركز و غرب تهران نمايش مي         
  .)2شكل  (هاي عناصر جوي و ميزان آلودگي هواي آن مؤثر هستندپارس تا چه اندازه در تفاوتمحدوده ايستگاه تهران

  ها روش و مواد .3
بـه  .  عددي استيساز هاي آماري و مدل   اي، برداشت ميداني، روش     هاي كتابخانه   ركيبي از روش  روش مطالعه بر پاية ت    

يعني ميدان آزادي، چهار راه وليعصر، و سـه  ( سه مقطع از اين مسير Google Earthاين ترتيب ابتدا با استفاده از نرم افزار 
  .انتخاب شد Envi-met حيط نرم افزاريسازي در م عنوان نماينده براي طراحي و مدلبه) پارس راه تهران
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  اي مجازيه رندهي تهران پارس و مكان تعريف گ-از كل مسير آزادي  انتخاب شدهنمونه معبر3تصاوير   2شكل 

  

سپس داده و اطالعاتي مورد استفاده پژوهش شامل عناصر جوي چون جهت و سرعت باد، رطوبـت ويـژه، رطوبـت                     
  .  است از ايستگاه همديد مهرآباد بدست آمد2011الي  جو26نسبي و دماي هوا در تاريخ 

  

  مدل يورود يبرا استفاده مورد يجو يها داده 1جدول
  نمونه مربوط به فصل تابستان

)2011/07/26( 

 )پر ترافيك(ساعت هاي صبح )كم ترافيك(ساعت هاي بعدازظهر 

 مؤلفه هاي جوي

4/37  
 ) درجه كلوين4/310(

6/28  
 ) درجه كلوين6/301(

 )سلسيوس(درجه حرارت

      
 )درصد(رطوبت نسبي  30 11

 )متر بر ثانيه(سرعت باد 2 3

 )درجه(جهت باد  )باد شمالي (0 )باد جنوبي (180
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همـين تـاريخ نيـز از روش آمـاري          ) CO(هاي انتشارات آلودگي، مربوط به آاليندة گازي منواكسيدكربن           داده
  . دست آمدنداي مسير بر مبناي برداشت فيلم و محاسبات آماري بههترافيك عبوري گذرگاه در مقاطع و ميدان

  معابر يصبحگاه ساعات به مربوط كيتراف تيوضع يدانيم برداشت اطالعات 2جدول

  

  معابر يمروزين ساعات به مربوط كيتراف تيوضع يدانيم برداشت اطالعات 3جدول
  

 دقيقه از يك معبر عبور مي 5تعداد وسايل نقليه اي كه در مدت 
 كنند، به تفكيك نوع و مدل ماشين

  
تعداد كل 

وسايل نقليه 
معبر در يك 

 ساعت

ميزان (
 )ترافيك

  
تعداد كل 

وسايل نقليه 
معبر بر مبناي 

 5سواري در 
 دقيقه

تبديل تعداد 
موتورسيكلت بر 
 مبناي سواري

تبديل تعداد 
اتوبوس بر 

مبناي 
لت سواري

سيك
ور 

موت
داد 

تع
س 
 بو
ني
و مي

س 
وبو

د ات
عدا

ت
 

نت
و وا

ي 
وار

د س
عدا

ت
 

  
 
  

طول 
  معابر

 )متر(

  
  
  

نام ميدان يا 
چهار راه هاي 
 انتخاب شده

 

 ميدان آزادي 1,100 4000 300 900 750 270 5020 60240

5610 5/467 30 5/137 100 55 300 500 
چهار راه 
 وليعصر

4782 5/398 21 5/137 70 55 240 500 
سه راه تهران 

 پارس

 دقيقه از يك معبر 5تعداد وسايل نقليه اي كه در مدت 
 عبور مي كنند، به تفكيك نوع و مدل ماشين

  
تعداد كل 

وسايل نقليه 
معبر در يك 

 ساعت

ميزان (
 )ترافيك

  
تعداد كل 

وسايل نقليه 
معبر بر 
مبناي 

سواري در 
  دقيقه5

  
تبديل تعداد 
موتورسيكل

ت بر مبناي 
 سواري

  
تبديل 
تعداد 

اتوبوس بر 
مبناي 
  سواري

ت
يكل

ر س
وتو

د م
عدا

ت
س 
 بو
ني
و مي

س 
وبو

د ات
عدا

ت
  

ت
 وان

ي و
وار

د س
عدا

ت
 

  
  

طول 
  ابرمع

  به متر
 

  
  
  

نام ميدان يا چهار 
راه هاي انتخاب 

 شده

 

 ميدان آزادي 100/1 3203 180 710 450 213 3866 46392

 چهار راه وليعصر 500 270 45 220 5/112 66 5/448 5382

3540 295 15 90 50 36 190 500 
سه راه تهران 

 پارس



 93                                     ...مدل با CO پراكنشالگوي  يسازهيشب                      دوم                   سال

ـاهي،  ها شامل نوع و ميزان پوشـش  اطالعات كالبدي شهري، پوشش سطحي خيابان و ميدان       ةها دربردارند   ادهدستة ديگر از د    گي
ـاهمواري محـدوده بـود كـه در مـدل            تيپ خاك و پوشش سطحي، ارتفاع و تراكم ساختماني و شاخص           ـاي ن  Envi-metه

ـاري    يگ  ها و اطالعات ترافيكي با بهره       داده .طراحي شد  ـابي قـرار گرفـت و ميـزان              ) 1(ري از معادالت آم مـورد پـردازش و ارزي
در بخـش   .انتشارات محاسبه شد كه اين مقادير به همراه داده هاي جوي به عنوان اطالعات ورودي مدل در نظـر گرفتـه شـد                      

ـايي و داده     رود، تمام ويژگـي  شمار مين قسمت پژوهش بهيتر سازي عددي كه مهم مدل ـ گرم ـاي فيزيكـي  ـاي جـوي و    ه ه
 براي شناسايي شرايط هواي خردمقياس محدوده و يا تأثير اين عوامـل در آن          ENVI-metمسير با مدل خرد مقياس      آلودگي  

  .مورد واكاوي قرار گرفت
  رانتشا زانيم يابيدست جهت شده انجام محاسبات )4(جدول

  بحث و نتايج .4
  هاي مورد سنجشواكاوي شرايط آلودگي سايت

ـ تهران  در سه مقطع مختلفCOميزان غلظت آالينده  پارس براي شرايط تابستاني به صورت جداگانه  مسير ميدان آزادي 
ـايش داده مـي     LEONARDOعنـي   ي ENVI-metافزار جانبي مدل      هاي دو بعديِ تهيه شده از نرم        از طريق نقشه   . شـود   ، نم

ـبح، سـ    6ساعت . سازي است مدل  ارائه شده در اين بحث از خروجي    يها  نقشه ـاوي شـرايط اول ص  ي بـرا 10اعت  براي واك
بـراي  . انـد   ك نيمروزي، انتخاب شده   ي براي شرايط آرام و كم تراف      14 ميزان آلودگي در ساعت پرترافيك روز و ساعت          يواكاو

  .شوندها در ارتفاع سطح زمين ترسيم شده و بررسي مي هر محدوده نقشه

 يآزاد دانيم

در . عني منبع انتشارات واقـع شـده اسـت        يها،    ور خيابان بيشترين تمركز آالينده منواكسيدكربن در مح      )3(با توجه به شكل     
 ميكرومتـر   37 مقاديري بيش از     COباالترين غلظت   ). ورودي خيابان جناح  (محدوده گيرنده اول و سوم و ضلع شمالي ميدان          

ـاي كمترين ميزان تمركز نيز در فضاهاي با پوشش گياهي، مابين بلوك          . دهند  را نشان مي  ) ug/m3(بر متر مربع     ـاختمان  ه  و  ي س

ميزان نهايي انتشارات 
  COآالينده 

(g/m) 

  COميزان انتشارات آالينده 
 10 طول در هر يك از معابر در

 (P = H*X)ساعت 

از كل COسهم انتشار 
بخش حمل و نقل 
جاده اي كشور بر 

 1384مبناي آمار سال 
(X) 

مصرف سوخت كل ماشين 
  هاي منطقه

(H) 

 صبح بعدازظهر CO بعدازظهر صبح ربعدازظه
نام ميدان يا چهار راه 
 هاي انتخاب شده

 ميدان آزادي 68/57649 14/44397 24/212 08/12235568 84/9432849 88/339 75/261

 چهار راه وليعصر 36/2440 17/2341 24/212 88/517939 92/496889 39/14 8/13

 سه راه تهران پارس 17/2080 9/1539 212,24 28/441495 38/326828 26/12 1/9
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بر اساس شكل، باد داراي جهت شمالي است، با توجه به اينكه            . شود  شرقي و غرب ميدان ديده مي       اليه شمال   همچنين در منتهي  
ـاهش    هاي شمال قسمت شرقي و غربي كمابيش بدون عارضه ساختماني هستند، لذا با وجود وزش باد تراكم منواكسيد كربن ك

اي فاصله دارند، در كل داراي حجم كمتري از           ها به دليل اينكه از منبع انتشارات جاده          ساختمان از سوي ديگر مابين   . افته است ي
ـاهي                  . آلودگي هستند  پوشش گياهي نيز تنها در تعديل كيفيت هواي محدوده خود مؤثر بوده و نسبت به معابر اطـراف خـود گ

ها به پيرامون جلوگيري كرده و موجب تمركز و           ندهيراكنش آال تواند نقش يك مانع را ايفا كند كه از پ           ها مي   حتي مانند ساختمان  
ـا                   . شود  ها در داخل خيابان مي      ماندگاري آن  ـان ي جداي از نوع و ميزان منبع انتشار كه ممكن است خطي باشد، مانند يـك خياب

 واقـع شـوند موجـب       اي، مانند يك دودكش، اگر آالينده حالت حبس شدگي پيدا كند و يا موانعي بر سر راه حركت آن                    نقطه
تأثير اين مسئله   . ها را نخواهد داشت     ف در فضاي بسته توانايي حمل آالينده      يچون جريان بادهاي ضع   . شوند  تشديد غلظت مي  

هاي اطراف برج آزادي نيز از يك سو دور از منبع انتشارات بوده و از                 قسمت. ژه در ضلع شرقي ميدان قابل مشاهده است       يبه و 
هاي آبياري تعبيه شده است كه باعث مرطوب نگـه            ها و سيستم    آن پوشش گياهي نسبتاً وسيع و آبفشان      طرف ديگر در اطراف     

. كننـد   هاي هوا آزادانه در آن حركت مـي         همچنين داراي يك محدوده نسبتاً وسيع و باز است كه جريان          . شود  داشتن محيط مي  
د ينكته ديگر اينكه با توجه به جهت شمالي باد، منواكس         .  در اين پهنه شده است     COتمام اين عوامل باعث تمركز كمتر آالينده        

هاي شرقي يا غربي ميدان تمركز يافته امكان انتقال به طرفين خود را ندارند، عالوه بر اين در جريان حمـل                   كربن كه در قسمت   
هاي ميدان تمركز حداكثري اين آالينده   از بخشدر نتيجه تنها در برخي. كند آن به سمت جنوب با موانع ساختماني برخورد مي

  .وجود دارد

  
 

  صبح ميدان آزادي در شرايط تابستان در سطح زمين6 در ساعت COپراكنش سطحي حجم   3شكل 
ـا در         هاي هـم    با توجه به منحني   .  مقداري تعديل شده است    10 در ساعت    ي صبح آلودگ  6در مقايسه با     ـا نيـز ميـزان دم دم

رابطه بين افزايش دما و كاهش ميزان آلودگي هوا در افزايش ظرفيت پذيرش آاليندگي          . دهد  بح افزايش نشان مي    ص 6مقايسه با   
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ـاعت      . هوا و انبساط هوا و امكان گسترش و پراكنش آالينده خروجي در فـضاي بيـشتر اسـت                  ـين در س  وارونگـي   10همچن
  .را در پي خواهد داشتCO بيشتر آالينده ييجا هجه حركت هوا و دنبال آن جابيصبحگاهي نيز از بين رفته و در نت

 
   صبح ميدانĤزادي در شرايط تابستان در سطح زمين10 در ساعتCOپراكنش حجم   4 شكل

 ميدان آزادي به وجود آمده، حاكي از افزايش دما، افزايش سرعت باد حداكثر تـا                14تغييرات جوي كه در ساعت      
امـا نكتـه   . هـوا شـده اسـت   COاين عوامل باعث كمتر شدن غلظت .  است متر بر ثانيه و جنوبي شدن جهت بادها    4

-ها هسته آلودگي شرق ميدان وضعيت بحراني خود را حفظ كرده است و آن هـم مـي                   جالب اين كه در تمام ساعت     

و چرا كه باد چـه جنـوبي        .  اطرافاين محدوده باشد   يتواند ناشي از عدم تهويه مناسب هوا در اثر تراكم بافت ساختمان           
هـا    تواند به سادگي داخل خيابان شود و آلودگي         چه شمالي در حركت خود با اين سد ساختماني برخورد كرده و نمي            

هاي كم تراكم ساير نـواحي ماننـد          وزد از بين سازه     اما در ساير نواحي باد جنوبي چون با زاويه هم مي          . را تهويه نمايد  
  ).5شكل (كند   آلودگي آن را جاروب ميضلع غربي و يا اطراف خيابان جناح، عبور كرده و

  
  ميدانĤزادي در شرايط تابستان در سطح زمين14 در ساعتCOپراكنش حجم  5 شكل
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  چهارراه وليعصر
ـارراه بـسيار          . كند  يتفاوت چهار راه وليعصر با ميدان آزادي در چند جنبه اساسي نمود پيدا م              يكي اينكه محـدوده ايـن چه

مورد بعدي  . باشد  يهاي اطراف ميدان بزرگ آزادي م       ابانيت؛ دوم عرض معابر آن بسيار كمتر از خ        محدودتر از ميدان آزادي اس    
اي  دارد؛ به گونهيترخورد و فضاهاي آزادكوچك ي كمابيش در تمامي نقاط چهارراه وليعصر به چشم مياينكه، تراكم ساختمان

 با توجـه بـه آنچـه كـه از         . شود  يي باز ديگري ديده نم    كه به جز پارك دانشجو در قسمت جنوب شرقي خيابان وليعصر، فضا           
وزد و در نواحي شمالي با برخورد  ي صبح نمونه يك روز تابستاني پيداست، باد باجهت شمالي م    6مربوط به ساعت    ) 6(شكل  
ـاهش يافتـه اسـت                      به توده   از سـوي ديگـر در داخـل       . ها، در مقياس محلي جهت آن نامنظم شده و سرعت آن نيـز بـسيار ك

ـ جنوبي مانند خيابان وليعصر كاناليزه شده و افزايش سرعت نشان م  ابانيخ  در اين چهارراه، COيها غلظت.دهد يهاي شمالي 
ـاد توانـسته             به. ها كه منبع انتشارات هستند، تمركز يافته است         ابانيبيشتر در داخل خ    ـان شـمالي ب ويژه در مركز معبر، چون جري

از سوي ديگر اين ناحيه به دليل نقش مركزيت داشتن، جداي      . تر بكشد   نيييعصر را با خود به پا     تر خيابان ول    يهاي شمال   يآلودگ
ـلوغي و            يها  ها، عبور دو خط اصلي سامانه اتوبوس        كلتياز تردد خودروهاي سواري و موتورس       تندرو از آن نيز منجـر بـه ش

ايـن  . ابان و فضاي بـسته آن بـسيار باالسـت   پس ورودي انتشارات آن به نسبت عرض خي     . حجم باالي ترافيك آن شده است     
ـاالترين غلظـت نـشان داده شـد    در حالي.  اين چهارراه تأثيرگذار بوده است45ug/m3موارد در تمركز آلودگي بيش از      ةكه ب

ـا   ن قـسمت  يتـر   سالم.  ميكروگرم بر متر مربع بوده است      37ميدان آزادي در همين زمان و فصل، حدود           اطـراف   ة محـدود  يه
همچنين سرعت باد در داخل اين فضاي سبز يـك مقـدار            . باشد  يها و داخل پارك دانشجو م        وليعصر، مابين ساختمان   چهارراه

ـاهش هـسته                    . دهد  يافزايش را نشان م    ـأثيري در ك نكته اينكه پارك دانشجو در تعديل كيفيت هواي محيط خود مؤثر بوده اما ت
تـر آن،     ي از حواشي پارك نـسبت بـه نـواحي داخلـ           ييها   گفت بخش  توان  يحتي م . هاي آلودگي مركز چهارراه نداشته است     

  . هاي پيرامون آن استاباني خير آلودگيآلودگي بيشتري دارد كه ناشي ازتأث

 
  عصر در شرايط تابستان در سطح زمينيصبح چهارراه ول6 در ساعتCOپراكنش حجم   6 شكل
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همچنـين  .  محـسوس اسـت    6 بـه سـاعت       ارتفاع سطح زمين، افزايش دما نسبت      10ساعت  ) 7(در شكل   
. بيشينة منواكسيد كربن كاهش يافته و به مركز چهارراه محدود شده اسـت            يها  قسمت هاي در برگيرندة غلظت    

 آلـودگي   ةدليل تغيير شـرايط جـوي ميـزان پهنـ          ميزان تردد خودروها بيشتر است اما به       10كه در ساعت    با اين 
ابد و در مقابل با كاهش ارتفاع كاهش دمـا داريـم،            ي يين افزايش م  مثالً چون دما در سطح زم     . كمتر شده است  

 صـبح بـا     6امـا در سـاعت      . شـود   يها بيشتر م    ي آلودگ ييجا  هاي هوا و به دنبال آن جابه      جه حركت توده  يدر نت 
هـا در نزديكـي سـطح زمـين           نـده يشدگي و انباشتگي آال   وارونگي صبحگاهي روبه رو هستيم كه باعث حبس       

  . شود يم

 
  در سطح زمين عصر در شرايط تابستاني صبحچهارراه ول10 در ساعتCOپراكنش حجم   7شكل 

  
  

عالوه بر افزايش دما، دو برابر شدن سرعت باد و تغييـر جهـت              ) 8شكل  ( 14در نقشه سطح زمينِ ساعت      
دگي اين عوامل در كنار ساعت خلوت بودن نيمروزي، موجب كـاهش ميـزان آلـو   . توان مشاهده كرد    يآن را م  

همچنين جنوبي شدن جهت باد باعث شده كه مثالً در داخل خيابان وليعصر به باال كـشيده شـدن                   . شده است 
گذشته از اين باد جنوبي با وارد شدن به پارك دانشجو باعث پاك كردن هواي داخل آن                 . ها منجر شود    غلظت

 حركـت خـود نخـست بـه موانـع      كه در ساعات صبح، به دليل شمالي بودن باد، در مسير         در حالي . شده است 
هـاي    يتواند وارد فـضاي پـارك شـود و اگـر رخ دهـد،آلودگ               يترم  بنابراين مشكل . كندساختماني برخورد مي  

برد و همين پديده باعث شده تا در سـاعات صـبح در ايـن محـدوده                   يخيابان انقالب را همراه خود به آنجا م       
  . ميزان غلظت باالتر باشد
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  عصر در شرايط تابستان در سطح زمينيچهارراه ول14 در ساعتCOپراكنش حجم  8شكل 

  پارس تهران راه سه
شرايط صبحگاهي سطح زمينِ سه راه تهران پارس در فصل تابستان به مانند چهارراه وليعـصر،                ) 9(با توجه به شكل     

طرف محاصره شده است،     دو   يها   كه توسط ساختمان   ياباني به عنوان منبع انتشارات خط     ي خ يتجمع آلودگي را در فضا    
جنـوبي آن  وضعيت متفاوت اين معبر در مقايسه با چهارراه وليعصر، فضاي نسبتاً بازي اسـت كـه در نيمـه      . دهد  ينشان م 

مركز آلودگي با ميـزان غلظـت       . شود  ي مواد آالينده م   ييجا  هاي هوا و جابه     انيترجر  واقع شده است و باعث حركت آسان      
30ug/m3     راه تشكيل شده است، تحت تأثير جريان باد شرقي در داخل خيابان دماوند كاناليزه                كه در قسمت غربي سه 

به طوركلي در نواحي كه اثر ساخت و سازهاي انساني بيشتر و شديدتر باشـد، آلـودگي مانـدگارتر و بيـشتر                      . شده است 
  .خواهد بود

 

 
  ستان در سطح زمين صبح سه راه تهران پارس در شرايط تاب6 در ساعتCOپراكنش حجم  9 شكل

 

تدريج ميزان غلظت آالينده منواكسيدكربن در كل محدوده كاسته شده است با دور شدن از شرايط پايداري اول صبح به
  ). 10شكل (
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   صبح سه راه تهران پارس در شرايط تابستان در سطح زمين10 در ساعتCOپراكنش حجم  10 شكل

 يهـا  شود اين است كه بعد از غلظت يه فصل تابستان اين معبر مشاهده م نمون14نكته قابل بررسي كه در نقشه ساعت        
، دوباره و برخالف انتظار با افزايش 10ها و كاهش قابل مالحظه آن در ساعت   تمامي محدوده 6 در ساعت    COحداكثري  

يط جوي ارتباط دليل آن به شرا. آيد يشويم كه يك ساعت كم تردد و خلوت به حساب م ي مواجه م14آلودگي در ساعت 
با توجه به اينكه معموالً در بيشتر ساعات اوليه روز مسئله پايداري و وارونگي جوي امري شناخته شده است و . كند يپيدا م

ده ياين مسئله در تشديد شرايط آلودگي تأثير مستقيم دارد با دور شدن از اين زمان و از بين رفتن اليه وارونگي بـاالتر كـش                        
عالوه بر اين چون غالباً در ساعات قبل از ظهر در تهران باد شمالي              . ابدي ي، وضعيت آلودگي نيز بهبود م     شدن اليه آميختگي  

ـبح كـه نزديـك ظهـر         10لذا در سـاعت     )  قابل مشاهده است   10 و هم    6اين مسئله هم در نقشه هاي ساعت        ( وزد  يم  ص
در حالي كه در ظهر باد تهران جهت . از آلودگي آن بكاهدباشد، باد مذكور توانسته بارها و بارها منطقه را جاروب كند و             يم

هايي را كه صبح با خود به نواحي جنـوبي حمـل كـرده بـود                  ندهيبنابراين تمام آال  . شود  يكند و جنوبي م     يخود را عوض م   
ت آن كاسته كند و در مسير خود، با برخورد به موانع مختلف از سرع يدوباره از طريق تغيير جهت باد به داخل شهر حمل م

از سوي ديگر در ساعات مياني روز بـه دليـل           . شود  يو باعث جمع شدگي آالينده در فضاهاي بسته و متراكم مركز شهر م            
شوند و در باال رفتن آلودگي        يايجاد جزيره گرمايي بر روي نواحي مركزي تهران، آالينده هاي اطراف به اين ناحيه منتقل م               

 در اين معـابر، ميـزان       CO توجيه ديگر اين است كه، براي شبيه سازي وضعيت آلودگي            .اين ساعت تأثيرگذار خواهد بود    
هـا و     يعنـي نقـشه   . انـد   انتشارات و مؤلفه هاي جوي ساعات صبح و بعدازظهر، به صورت جداگانـه بـه مـدل وارد شـده                   

ن يـك مـدل سـازي        نيز در جريا   14هاي ساعت     ي مربوط به يك ورودي داده هستند وخروج       10 و   6نمودارهاي ساعات   
پـس  .  بوده اسـت   12 صبح، و بعدازظهر از ساعت       5زمان شروع شبيه سازي صبحگاهي از ساعت        . اند  جداگانه ايجاد شده  

 در مدل جريان دارد و به همين دليل تا سـاعت            12 صبح تا    5وزد از ساعت      يتوان گفت باد شمالي كه صبح در تهران م          يم
شود تـا   ي تعريف م12اما در مورد باد جنوبي كه بر اساس مدل سازي از ساعت .  دهدها را كاهش ندهي توانسته ميزان آال  10

  )11 شكل(نتوانسته به صورت قابل مالحظه اي در كاهش آلودگي مؤثر باشد )  ساعت2طي  (14ساعت 
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  نسه راه تهران پارس در شرايط تابستان در سطح زمي14 در ساعتCOپراكنش حجم  11 شكل

  يريگجهينت . 5
هـاي  ابـان يويژه در خاين مسئله به. شود ميدان آزادي بيشترين تمركز آلودگي در داخل منبع خطي انتشارات ديده ميدر  

كمترين مقادير هـم در     . هاي متراكم و فشرده شهري مانند ضلع شرقي ميدان شديدتر است          پرترافيك محصور در بين سازه    
با حاكميت بادهـاي    . هاي ساختماني قابل مشاهده است    ين بلوك فضاهاي باز، محدوده پوشش گياهي و معبرهاي فرعي ماب        

باد در مسير خود از فضاهاي بـاز        . باشد  يمحليِ فصل تابستان، در ساعات صبح، وزش باد شمالي و در بعدازظهر جنوبي م             
 باالي ترافيك اما در ضلع شرقي ميدان به دليل حجم. گرددميدان آزادي عبور نموده و در نتيجه موجب پراكنش آلودگي مي

هاي بلند و كوتاه متراكم در دو سوي خيابان، باعث تجمع و ماندگاري آالينده منواكـسيد                  و توليد آلودگي، استقرار ساختمان    
بـه عبـارت    . تأثير شرايط جوي در نوسان اسـت        هاي آلودگي اين محدوده تحت      غلظت. افزايد  كربن شده و بر ميزان آن مي      

ارات و وضعيت كالبدي در همه فصول و همه ساعات روز ثابت اسـت، آنچـه كـه تمركـز                    ديگر چون ميزان ورودي انتش    
به طور مثال در ساعات اوليه صبح، . كند، وضعيت غير ثابت اقليمي و خرداقليمي است  آلودگي را دچار شدت و ضعف مي      

هـاي هـوا و وزش بـاد          اني جر مقادير نسبتا پايين تر دما همراه با حاكميت شرايط پايداري و وارونگي موجب عدم تشكيل              
در ساعات ظهر با باال رفتن دما در اثـر          . يابد  آلودگي افزايش مي    در نتيجه ميزان غلظت   . كاهد  هاي آن مي    شده و يا از سرعت    

ابـد، در نتيجـه     ي يها نيز افـزايش مـ       هاي هوا شكل گرفته و شدت آن        ن رفتن شرايط پايداري، جريان    يتابش خورشيد و از ب    
توان گفـت كـه در محـدوده ميـدان            ي م يبه طور كل  . كند  گردد و از ماندگاري آن جلوگيري مي        ها مي   آاليندهباعث پراكنش   

امـا در   . دهد  يساعات مراكز بيشينه و بحرانيِ آلودگي را نشان م          آزادي، ضلع شرقيِ محصور بين سدهاي ساختماني در همه        
ن ترافيك و همچنين جريان آزادانه تر باد، اين مقادير نـسبتاً            ساير نواحي به دليل وجود پوشش گياهي، فضاي باز، روان بود          

در ديگر مقطع نماينده، يعني چهارراه وليعصر، بافت ساختماني فشرده، حجم باالي تردد وسايل نقليـه،                . شود  يكمتر ديده م  
 غلظت آالينـده    در افزايش ميزان  ) انقالب و وليعصر  (وجود پارك دانشجو در سمت جنوب شرق، تقاطع دو خيابان اصلي            
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ها به خصوص در مركز معبر  اباني در چهارراه وليعصر بيشتر در داخل خCOيها غلظت. منواكسيدكربن تأثيرگذار بوده است
 بعدازظهر با كاناليزه    يها  چرا كه جريان غالب شمالي باد در ساعات صبحگاهي و جريان جنوبي در زمان             . تمركز يافته است  

. كنـد   يهاي نواحي شمالي و جنوبي را به همراه خود بـه مركـز چهـارراه حمـل مـ                    يآلودگشدن در معابر طولي محدوده،      
شرايط در سه . باشد ي دورتر از مركز چهارراه م   يها   اين سايت فضاي پارك دانشجو و مابين ساختمان        يها  ن بخش يتر  سالم

ـ تهران راه تهران  ساختماني ةت كه نيمه شمالي آن بافت فشردايسپارس به گونهپارس نيزبه عنوان مقطع پاياني مسير آزادي 
كريدور خياباني مورد مطالعه    . آيد  يكه بخش جنوبي يك محوطه بازتر به حساب م        در حالي . با ارتفاع متوسط استقرار دارند    

 نيتـر   مهـم . باشـد   ي غربي دماوند مـ    –در اين ايستگاه كه به عنوان كانون انتشارات در نظر گرفته شده است، خيابان شرقي                
ـيه           يران  خصوصيات كالبدي اين محدوده شامل استقرار دو پايانه اتوبوس          و مسافربري، بافت نسبتاً باز به خصوص در حاش

اين عوامل فيزيكي در كنار مؤلفه هاي جوي در تغييرات . باشد يتر نسبت به دو معبر ديگر م جنوبي، وضعيت ترافيكي سبك
 در سـاعات ابتـدايي روز       COبيشترين مقادير آلـودگي     . رس تأثير گذار است   مقادير غلظت منواكسيدكربنِ سه راه تهران پا      

  . قابل مشاهده است

  ها يادداشت
1- K = f * (y *10);  H = K * C P = H * X1 

  ،حجـم ترافيـك يـا تعـداد تـردد بـه سـاعت       =y،)طول معبر به متر(طول كمان  =fكل پيمايش روزانه سواري در منطقه،       = Kكه  
  ،C=7/8،)15 الـي    5در اينجا از سـاعت      (سازي وضعيت ترافيكي    ات در نظر گرفته شده براي شبيه      تعداد كل ساع  = 10
H=    ،مصرف سوخت كل ماشين هاP =   ميزان انتشارات هر آالينده(gr/cm) و ،=X       سهم آلودگي هر آالينده در سـوخت
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